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PREFÁCIO 

 

Há quinhentos anos, um monge chamado Martinho Lutero publicou as Noventa e 

Cinco Teses, e ao fazê-lo, promoveu o grande despertamento protestante, dando 

início a um movimento de reforma nas igrejas de sua época. Ele desafiou muitas 

crenças e práticas antigas, e trouxe Cristo, o Salvador, à vanguarda1 da cristandade. 

Lutero deflagrou um movimento que levou muitos ao estudo das Escrituras. Muitos 

cristãos hoje têm diferentes opiniões e argumentações a respeito de Cristo e Sua vida 

na Terra. Enquanto discutem o que é a justiça de Cristo, Deus está em busca de um 

povo que revelará ao mundo Sua justiça pelo modo como vivem cada dia. 

“Não basta argumentar em defesa da verdade. A evidência mais reveladora de seu 

valor é notada através de uma vida piedosa; e sem isso, as afirmações mais 

conclusivas deixarão de ter peso e poder eficazes, pois nossa força reside em estar 

conectados com Deus por meio de Seu Espírito Santo.” — The Review and Herald, 20 

de março de 1888. 

“Abundante provisão foi feita para que todos os que desejam viver uma vida piedosa 

possam ter graça e força através de Jesus, nosso divino Redentor. [...] Os servos de 

Deus devem obter paz e força da Fonte de sua força e, ao fazê-lo, encontrarão uma 

vida cheia de felicidade e paz. [...] Todo o ser deve ser consagrado a Deus, pois 

nosso precioso Salvador nunca compartilha um coração dividido. Nossas inclinações e 

desejos devem estar sob o controle do Espírito de Deus, e então seremos fortalecidos 

para combater o bom combate da fé.” — Para conhecê-lO, p. 92. 

“[Cristo] disse pela boca do discípulo amado: ‘Eis que cedo venho’, e João responde: 

‘Amém, ora vem, Senhor Jesus’. Jesus proferiu essas palavras como advertência e 

encorajamento ao Seu povo. E por que não deveríamos atentar para elas? O Senhor 

afirmou que os fiéis serão achados vigiando e aguardando por Ele.” — Refletindo a 

Cristo, p. 258. 

É nossa oração fervorosa a Deus que, ao estudarmos as lições deste trimestre, 

sigamos a orientação de Seu Espírito e tornemos nossa a justiça de Cristo. Ao 

entregarmos nossa vida plenamente à direção de Deus, Ele nos usará como Seus 

instrumentos para compartilhar a grande mensagem de Cristo, nosso Salvador vivo, 

com aqueles que nos rodeiam, e assim apressar a vinda do Senhor. Que todos 

sejamos levados a uma experiência mais profunda; que voltemos para o Senhor de 

todo o coração, confessemos nossas falhas, obtenhamos a certeza de pecados 

perdoados e permitamos que Ele nos purifique, para que Sua justiça se torne nossa. 

 

Departamento da escola sabatina da Conferência Geral 

 

 

                                           
1 Vanguarda: Dianteira, liderança. 
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Sábado, 7 de outubro de 2017 

Oferta de primeiro sábado  
Para a reforma da sede da União Sul-Americana, na Argentina 

 

A União Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia — Movimento de Reforma 

atende Argentina, Paraguai e Uruguai. A sede está localizada na Argentina, uma 

nação com quase 41,5 milhões de pessoas; o Paraguai possui 6,8 milhões de 

habitantes, e o Uruguai 3,4 milhões, totalizando cerca de 52 milhões de almas 

atendidas por essa União. 

A República da Argentina é o segundo maior país da América do Sul e o oitavo maior 

do mundo. A maioria dos argentinos (76,5%) são católicos romanos, 11,3% são 

religiosamente indiferentes, 9% protestantes (principalmente de denominações 

pentecostais) e menos de 2% pertencem a outras religiões. 

O Movimento de Reforma começou neste país em 1927, quando nosso irmão Eugênio 

Laicovschi aqui chegou e teve o prazer de encontrar alguns irmãos do Leste Europeu 

que haviam emigrado antes dele. Com entusiasmo, formaram um pequeno grupo de 

adoração. A primeira conferência foi realizada na cidade de San Nicolás, em abril de 

1930, quando almas foram batizadas e o trabalho de colportagem foi organizado com 

alguns colportores estrangeiros. Em 1936, a primeira igreja foi dedicada. 

Muitos anos se passaram, e hoje o edifício onde funciona a sede na capital, Buenos 

Aires, está se deteriorando seriamente. Precisa, com urgência, de uma ampliação e 

reforma geral a fim de proporcionar um novo ambiente administrativo, uma sala de 

conferências de saúde e aulas de culinária, e melhores acomodações para os irmãos 

que nos visitam. É realmente apropriado que a obra de Deus, nestes últimos dias, 

seja devidamente representada em meio a uma população deste porte. As condições 

econômicas aqui não têm sido boas há muitos anos, e por isso apelamos aos nossos 

irmãos ao redor do mundo para unirem suas mãos às nossas ajudando a financiar 

este projeto. 

Esperamos que, ao lerem nosso pedido, os crentes em todo o mundo compreendam 

nossa grande e urgente necessidade, e respondam graciosamente ao apelo. Desde já 

agradecemos por sua generosidade. 

 

Seus irmãos da União Sul-Americana 

 

 

http://www.conectadoscomdeus.net/
http://www.conectadoscomdeus.net/


 

 

www.crescermais.org 

P
á
g
in

a
 4

 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Lição 1 | Sábado, 7 de outubro de 2017 

Lutero — o homem para o seu tempo 
Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o justo pela sua fé 

viverá (Habacuque 2:4). 

Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não 

reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas, 

Lutero foi o homem para o seu tempo; por meio dele, Deus efetuou uma grande obra 

para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. — O grande conflito, p. 120. 

Estudo adicional: O grande conflito, pp. 120-144; 197-205 (capítulo 7: “A influência 

de um bom lar”; capítulo 11: “Os príncipes amparam a verdade”). 

 

Domingo, 1º de outubro 

1. LUTERO ENCONTRA A LUZ 

A. Que parábola ilustra a experiência de Martinho Lutero quando encontrou a 

Bíblia pela primeira vez? Mateus 13:44-46. 

Mt 13:44-46 — O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual 

certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende 

tudo o que tem e compra aquele campo. 45 O reino dos céus é também semelhante a 

um que negocia e procura boas pérolas; 46 e, tendo achado uma pérola de grande 

valor, vende tudo o que possui e a compra.  

Enquanto um dia examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu 

uma Bíblia escrita em latim. [...] Tinha ouvido porções dos evangelhos e epístolas, 

que eram lidas ao povo no culto público, e supunha que isso fosse a Escritura 

completa. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da Palavra de Deus. Com um 

misto de reverência e admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado e 

coração palpitante, lia por si mesmo as palavras de vida. — O grande conflito, p. 122. 

B. Que efeito o estudo mais aprofundado da Palavra exerceu sobre Lutero? 

Salmos 119:130; Jeremias 15:16. 

Sl 119:130 — A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento aos 

simples. 

Jr 15:16 — Achadas as Tuas palavras, logo as comi; as Tuas palavras me foram gozo 

e alegria para o coração, pois pelo Teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos 

Exércitos. 

Quem experimenta o amor de Cristo terá cada vez mais anseio por ele, e não buscará 

mais nada. As riquezas, as honras e os prazeres do mundo não o atrairão. O clamor 

constante de seu coração será: “mais de Ti”. — O Desejado de Todas as Nações, p. 

187. 

 

Segunda-feira, 2 de outubro 

2. A LUZ PENETRA AS TREVAS 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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A. Ao estudar posteriormente sua Bíblia, que convicção Lutero sentiu a 

respeito de sua própria vida? Isaías 6:5. 

Is 6:5 — Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios 

impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, 

o Senhor dos Exércitos! 

Anjos celestiais estavam ao seu lado [de Lutero], e raios de luz vindos do trono de 

Deus traziam-lhe à compreensão os tesouros da verdade. Sempre temera ofender a 

Deus, mas agora a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele 

como nunca. 

Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus levou-o 

afinal a entrar para um mosteiro e dedicar-se à vida monástica. — O grande conflito, 

pp. 122 e 123. 

B. Enquanto Lutero procurava encontrar perdão e paz através de penosos 

atos de penitência, o que Deus estava tentando ensinar-lhe? 1 Timóteo 1:15. 

1 Tm 1:15 — Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao 

mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 

O piedoso Staupitz abriu a Palavra de Deus à mente de Lutero, mandando-lhe que 

não mais olhasse para si mesmo, que cessasse a contemplação do castigo infinito 

pela violação da Lei de Deus e olhasse a Jesus, seu Salvador que perdoa os pecados. 

“Em vez de torturar-se por causa de seus pecados, jogue-se nos braços do Redentor. 

Confie nEle, na justiça de Sua vida, na expiação de Sua morte. [...] Ouça o Filho de 

Deus. Ele Se fez homem para dar a você a certeza do favor divino”. “Ame Aquele que 

primeiro o amou”. — Ibidem, pp. 123 e 124. 

C. Ao subir a escada de Pilatos de joelhos, que verdade bíblica central 

tornou-se clara para Lutero? Romanos 1:17. 

Rm 1:17 — Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como 

está escrito: O justo viverá pela fé. 

Por um decreto recente, fora prometida pelo papa certa indulgência1 a todos os que 

subissem de joelhos a “escada de Pilatos”, que acreditava-se ter sido usada por nosso 

Salvador para descer do tribunal romano, e miraculosamente transportada de 

Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, 

quando de súbito uma voz semelhante a trovão pareceu dizer-lhe: “O justo viverá da 

fé” (Romanos 1:17). Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, 

envergonhado e horrorizado. Esse texto nunca perdeu a força sobre sua alma. Desde 

aquele tempo, viu mais claramente do que nunca a falsidade de se confiar nas obras 

humanas para a salvação, e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. — 

Ibidem, p. 125. 

 

Terça-feira, 3 de outubro 

3. SALVO PELA GRAÇA, MEDIANTE A FÉ 

                                           
1 Indulgência: Disposição da parte da Igreja Católica Medieval para perdoar culpas ou erros; clemência, misericórdia; absolvição 

de pena, ofensa ou dívida; desculpa, perdão. 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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A. Quando, em 1517, Lutero publicou as suas Noventa e Cinco Teses contra o 

poder das indulgências2, como ele ensinou que nossas obras não podem 

expiar o pecado? Gálatas 2:16; Atos 20:21. 

Gl 2:16 — Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da Lei, e sim 

mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que 

fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da Lei, pois por obras da Lei 

ninguém será justificado. 

At 20:21 — Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com 

Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 

Lutero [...] expôs ao povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhes ser 

impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir ao castigo. 

Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo, pode salvar o 

pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada; é dom gratuito. Ele aconselhava o 

povo a não comprar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado. 

Relatou sua própria experiência penosa ao procurar inutilmente obter salvação se 

humilhando e penitenciando, e afirmou a seus ouvintes que foi olhando fora de si 

mesmo e crendo em Cristo que encontrara paz e alegria. — O grande conflito, p. 129. 

B. Como unicamente somos salvos do pecado, e por quem? Romanos 1:16; 

Efésios 2:8-10. 

Rm 1:16 — Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a 

salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 

Ef 2:8-10 — Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é 

dom de Deus; 9 não de obras, para que ninguém se glorie. 10 Pois somos feitura 

dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 

para que andássemos nelas. 

Essas teses [de Lutero] mostravam que o poder de conceder o perdão do pecado e 

resgatar [a alma] de sua condenação jamais fora confiado ao papa ou a qualquer 

outro homem. [...] Mostrou-se também, claramente, que o evangelho de Cristo é o 

mais valioso tesouro da igreja, e que a graça de Deus, nele revelada, é livremente 

concedida a todos os que a buscam com arrependimento e fé. — Ibidem, p. 130. 

C. De quem obtemos uma fé salvadora em Jesus, e como podemos 

experimentar seu crescimento? Romanos 10:9; Lucas 17:5. 

Rm 10:9 — Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, 

creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 

Lc 17:5 — Então, disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. 

A fé que nos permite receber os dons de Deus é em si mesma um dom, do qual 

alguma medida é dada a cada ser humano. Cresce  ao passo que é exercitada na 

assimilação da Palavra de Deus. Para fortalecer a fé, devemos, muitas vezes, colocá-

la em contato com a Palavra. — Educação, p. 253. 

                                           
2 Indulgência: Neste caso, perdão e cancelamento de culpas passadas que a igreja medieval concedia àqueles que pagavam por 

essa bênção ou quando o papa precisava de soldados para as cruzadas, no século 11. 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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Ora, irmãos, vocês se educaram tanto em dúvidas e suspeitas que têm de reeducar 

sua alma na área da fé. Precisam falar de fé, viver pela fé e agir pela fé, para que 

experimentem um aumento da fé. — Fé e obras, p. 78. 

 

Quarta-feira, 4 de outubro 

4. AS ESCRITURAS — O FUNDAMENTO DA NOSSA FÉ 

A. Que atitude de Lutero em relação à autoridade das Escrituras tornou-se o 

princípio vital da Reforma Protestante? Colossenses 2:8; Isaías 8:20. 

Cl 2:8 — Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, 

conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo 

Cristo. 

Is 8:20 — À Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão 

a alva. 

[Lutero] declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas 

senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras 

feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da 

Reforma. — O grande conflito, p. 126. 

B. Em 1529, num esforço para opor-se ao efeito dos ensinamentos de Lutero, 

o imperador alemão elaborou um decreto que acabaria com a liberdade 

religiosa e restauraria a autoridade da Igreja Católica Romana. Que dois 

princípios contidos no Protesto dos Príncipes da Alemanha, um documento 

contrário a esse decreto, constituem a essência do protestantismo? Atos 

4:18-20; 5:28 e 29; Mateus 15:8 e 9. 

At 4:18-20 — Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem 

ensinassem em o nome de Jesus. 19 Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é 

justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; 20 pois nós não 

podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. 

At 5:28 e 29 — Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinásseis 

nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar 

sobre nós o sangue desse homem. 29 Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, 

disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 

Mt 15:8 e 9 — Este povo honra-Me com os seus lábios, mas o seu coração está longe 

de Mim. 9 Mas em vão Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos 

homens. 

“Os princípios contidos nesse célebre protesto [...] constituem a própria essência do 

protestantismo. Ora, esse protesto se opõe a dois abusos do homem em matéria de 

fé: o primeiro é a interferência da autoridade civil, e o segundo, a autoridade 

arbitrária da igreja. Em lugar desses abusos, coloca o protestantismo o poder da 

consciência acima das leis humanas, e a autoridade da Palavra de Deus acima da 

igreja visível. Em primeiro lugar, rejeita a intromissão do poder civil em assuntos 

divinos, e diz [juntamente] com os profetas e apóstolos: ‘Mais importa obedecer a 

Deus do que aos homens’. Na presença da coroa de Carlos V, [o Protesto dos 

Príncipes] ergue a coroa de Jesus Cristo. Mas vai mais longe: firma o princípio de que 

todo o ensino humano deve subordinar-se aos oráculos de Deus”. — D’Aubigné, vol. 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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13, cap. 6. Os protestantes haviam, além disso, afirmado seu direito de livremente 

pronunciar suas convicções sobre a verdade. Não haveriam de crer e obedecer 

somente, mas também ensinar o que a Palavra de Deus apresenta, e negavam ao 

padre ou ao juiz o direito de intervir. O Protesto de Espira foi um testemunho solene 

contra a intolerância religiosa, e uma afirmação do direito de todos os homens de 

adorarem a Deus de acordo com as orientações de sua própria consciência. [...] 

A maneira de Satanás agir contra Deus e Sua Palavra não mudou. Ele ainda se opõe a 

que sejam as Escrituras adotadas como guia da vida, tanto quanto o fez no século 16. 

Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há 

necessidade de uma volta ao grande princípio protestante — a Bíblia, e a Bíblia só, 

como regra de fé e prática. — Ibidem, pp. 204 e 205.  

 

Quinta-feira, 5 de outubro 

5. A PALAVRA TRAZ VIDA À ALMA 

A. O que a Palavra de Deus faz por aqueles que a ouvem ou leem? Salmos 

119:103 e 104. 

Sl 119:103 e 104 — Oh! Quão doces são as Tuas palavras ao meu paladar! Mais 

doces do que o mel à minha boca. 104 Pelos Teus mandamentos alcancei 

entendimento; pelo que aborreço todo falso caminho. 

B. Como o ensino de Lutero sobre a Palavra de Deus afetou as pessoas que o 

ouviam? Romanos 10:17; Hebreus 4:12. 

Rm 10:17 — De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 

Hb 4:12 — Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que 

qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do espírito, e das 

juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 

A Palavra de Deus, pela qual Lutero testava toda doutrina e qualquer exigência, era 

semelhante a uma espada de dois gumes3, abrindo caminho ao coração do povo. Por 

toda parte se despertava o desejo de progresso espiritual. Fazia séculos que não se 

via de modo tão generalizado a fome e a sede de justiça. Os olhos do povo há tanto 

tempo voltados para rituais humanos e intercessores terrestres, voltavam-se agora, 

em arrependimento e fé, para Cristo e Este crucificado. — O grande conflito, p. 133. 

C. O que acontecerá quando estudarmos a Palavra de Deus e a ela 

obedecermos? João 17:17. 

Jo 17:17 — Santifica-os na verdade; a Tua palavra é a verdade. 

As Escrituras são o grande condutor na transformação do caráter. [...] Estudada e 

obedecida, a Palavra de Deus age na alma, dominando toda característica não 

santificada. O Espírito Santo vem para convencer do pecado, e a fé que brota no 

coração atua por amor a Cristo, identificando-nos em corpo, alma e espírito com a 

própria imagem dEle. Então Deus pode nos usar para fazer Sua vontade. O poder a 

nós concedido atua do interior para o exterior, levando-nos a transmitir a outros a 

verdade que nos foi comunicada. — Parábolas de Jesus, p. 100. 

                                           
3 Gume: Fio; dois gumes = dois fios. 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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Sexta feira, 6 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Qual foi a reação de Lutero ao encontrar uma Bíblia pela primeira vez? 

2. Que engano ficou claro para Lutero ao subir a escada de Pilatos? 

3. Qual é o único meio de um pecador ser salvo? 

4. Como podemos continuar a manter a essência do Protestantismo hoje? 

5. Que papel têm as Escrituras na transformação do caráter? 
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Lição 2 | Sábado, 14 de outubro de 2017 

O problema do pecado 
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Romanos 

3:23). 

A família humana, em sua totalidade, transgrediu a Lei de Deus. E como transgressor 

da Lei, o ser humano está irremediavelmente perdido, pois ele é inimigo de Deus, 

sem forças para fazer qualquer coisa boa. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 321. 

Estudo adicional:  Patriarcas e profetas, pp. 48-62 (capítulo 2: “A criação”; 

capítulo 3: “A tentação e a queda”). 

 

Domingo, 8 de outubro 

1. O PROPÓSITO DE DEUS PARA A HUMANIDADE 

A. Adão e Eva foram criados à imagem de quem, e com que propósito? 

Gênesis 1:26, 27 e 31; Isaías 43:7. 

Gn 1:26, 27 e 31 — E disse Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme a 

Nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 

sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27 

E criou Deus o homem à Sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 

criou. 31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a tarde e 

a manhã: o dia sexto. 

Is 43:7 — A todos os que são chamados pelo Meu nome, e os que criei para Minha 

glória; Eu os formei, sim, Eu os fiz. 

Quando Adão saiu das mãos de Deus trazia em sua natureza física, intelectual e 

espiritual a semelhança de seu Criador. “Deus criou o homem à Sua imagem” 

(Gênesis 1:27), e era Seu objetivo que, quanto mais o homem vivesse, tanto mais 

revelasse completamente essa imagem, refletindo a glória do Criador com maior 

perfeição. Todos os seus dons eram sujeitos ao desenvolvimento; sua capacidade e 

vigor deveriam aumentar de modo contínuo. — Educação, p. 15. 

B. Embora nossos primeiros pais não usassem roupas artificiais, o que os 

envolvia como símbolo de sua pureza? Salmos 104:1 e 2. Compare com 

Êxodo 34:29. 

Sl 104:1 e 2 — Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, Deus meu, Tu és 

magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade. 2 Ele cobre-Se de luz 

como de uma veste, estende os céus como uma cortina. 

Ex 34:29 — E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai (e Moisés trazia as 

duas tábuas do Testemunho em sua mão, quando desceu do monte), Moisés não 

sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. 

O casal sem pecado não usava roupas artificiais; estavam revestidos com uma 

cobertura de luz e glória, do mesmo modo que os anjos. — Patriarcas e profetas, p. 

45. 

A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais assim que Deus os 

colocou no santo Éden. Eles viviam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. As 
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afeições eram dedicadas ao Pai celeste com toda a intensidade. Luz bela e suave, a 

luz de Deus, envolvia o santo casal. Essa vestimenta de luz era um símbolo de seus 

vestidos espirituais de inocência celeste. Se permanecessem leais a Deus, [essa 

veste] continuaria sempre a envolvê-los. — Parábolas de Jesus, pp. 310 e 311. 

 

Segunda-feira, 9 de outubro 

2. UMA PROVA DE AMOR  

A. Em que sentido nossos primeiros pais estavam livres para cumprir seu 

propósito divino? Deuteronômio 30:19. 

Dt 30:19 — Os céus e a Terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho 

proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que 

vivas, tu e a tua semente. 

Nossos primeiros pais, se bem que criados inocentes e santos, não foram impedidos 

de praticar o mal. Foram criados como seres morais livres, capazes de apreciar a 

sabedoria e benignidade do caráter de Deus e a justiça de Suas ordens, e com total 

liberdade para prestar ou não obediência [...]. 

Deus poderia ter criado o homem sem a capacidade de desobedecer à Sua Lei; 

poderia ter impedido as mãos de Adão de tocarem no fruto proibido; neste caso, 

porém, o homem não estaria na condição de um ser moral, livre, mas de um simples 

autômato1. Sem liberdade de escolha, sua obediência não teria sido voluntária, mas 

forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. — Patriarcas e profetas, pp. 

48 e 49. 

B. A que prova de lealdade nossos primeiros pais foram submetidos? Gênesis 

2:16 e 17. 

Gn 2:16 e 17 — E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do 

jardim comerás livremente, 17 mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não 

comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 

Quando Adão e Eva foram colocados no belo jardim, tinham para sua felicidade tudo 

que pudessem desejar. Mas Deus determinou em Seu plano onisciente testar sua 

lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. 

Teriam-Lhe o favor, Ele conversaria com eles e eles com Ele. Contudo, Ele não 

colocou o mal fora do seu alcance. A Satanás foi permitido tentá-los. Se resistissem 

às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos celestiais. — 

História da redenção, p. 24. 

C. Descreva como nossos primeiros pais se tornaram desleais a Deus. 2 

Coríntios 11:3; Gênesis 3:1-6. 

2 Co 11:3 — Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, 

assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem 

da simplicidade que há em Cristo. 

Gn 3:1-6 — Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 

Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não 

                                           
1 Autômato: Mesmo que “robô”, algo programável para executar determinadas ações; um ser totalmente previsível em suas 

atitudes. 
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comereis de toda árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das 

árvores do jardim comeremos, 3 mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, 

disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Então, a 

serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que, no dia 

em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o 

bem e o mal. 6 E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e 

agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e 

comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. 

Satanás fez parecer ao santo casal que eles lucrariam com a desobediência à Lei de 

Deus. Não ouvimos hoje idêntico raciocínio? Muitos falam da limitação daqueles que 

obedecem aos mandamentos de Deus, enquanto dizem possuir mente mais aberta e 

desfrutar de maior liberdade. O que é isto senão um eco da voz do Éden: “No dia em 

que dele comerdes”, isto é, transgredir a ordem divina, “sereis como Deus”? — 

Patriarcas e profetas, p. 55. 

 

Terça-feira, 10 de outubro 

3. O PECADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

A. Como o ato de pecar é definido na Bíblia? 1 João 3:4. 

1Jo 3:4 – Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a 

transgressão da Lei. 

Nossa única definição de pecado é a que é fornecida pela Palavra de Deus; é: 

“transgressão da Lei”; é o efeito de um princípio em conflito com a grande Lei do 

amor, que é o fundamento do governo divino. — O grande conflito, p. 493. 

B. Que consequência trágica veio sobre a humanidade por causa de seu 

pecado? Gênesis 3:19 e 23; Romanos 5:12. 

Gn 3:19 e 23 — No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes à terra; 

porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. 23 O Senhor Deus, 

pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. 

Rm 5:12 — Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 

pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que 

todos pecaram. 

Não era a vontade de Deus que o casal sem pecados conhecesse algo do mal. Dera 

livremente a eles o bem e lhes recusara o mal. Mas, contrariamente à Sua ordem, 

haviam comido da árvore proibida, e agora continuariam a comer dela, isto é, teriam 

a ciência do mal por todos os dias de sua vida. Desde aquele tempo, o gênero 

humano seria afligido pelas tentações de Satanás. Em vez do trabalho feliz até então 

a eles designado, a ansiedade e duras tarefas seriam seu destino. Estariam sujeitos a 

desapontamento, pesares, dor, e finalmente à morte. — Patriarcas e profetas, p. 59. 

C. Que consequência adicional a queda ocasionou sobre a natureza de todo 

ser humano? Romanos 3:12; 7:14 e 18; 8:7. 

Rm 3:12 — Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça 

o bem, não há nem um só. 
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Rm 7:14 e 18 — Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, 

vendido sob o pecado. 18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não 

habita bem algum; e, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o 

bem. 

Rm 8:7 — Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 

sujeita à Lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

Depois da queda, declarou-se a Adão e Eva [...] que sua natureza ficara depravada 

pelo pecado; sua capacidade de resistir ao mal diminuiu, e abriu-se o caminho para 

Satanás ganhar acesso mais fácil a eles. Enquanto em estado de inocência, tinham 

cedido à tentação; e agora, em situação consciente de culpa, teriam menos poder 

para manter sua integridade. — Ibidem, p. 61. 

O resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é manifesto na 

experiência de cada homem. Há, na sua natureza, uma inclinação para o mal, uma 

força a que, sem ajuda, ele não pode resistir. — Educação, p. 29. 

De si mesmo [o ser humano] é incapaz de sentir o pecado, incapaz de apreciar a 

natureza divina e dela se apropriar. Fosse colocada ao seu alcance, não veria nela 

coisa alguma que seu coração natural desejasse. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 

340. 

 

Quarta-feira, 11 de outubro 

4. VESTES DE FOLHAS DE FIGUEIRA 

A. Após notarem a perda da inocência e da luz que a simbolizava, o que Adão 

e Eva fizeram para tentar cobrir sua nudez? Sua cobertura era aceitável? 

Gênesis 3:7 e 8. 

Gn 3:7 e 8 — Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam 

nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. 8 E ouviram a voz do 

Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e escondeu-se Adão e sua 

mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 

Assim que o pecado entrou, [nossos primeiros pais] cortaram sua ligação com Deus, 

e desapareceu a luz que os envolvia. Nus e envergonhados, procuraram preencher o 

lugar dos vestidos celestiais costurando folhas de figueira para uma cobertura. — 

Parábolas de Jesus, p. 311. 

B. Desde a queda, como os pecadores estão fazendo para si roupas de folhas 

de figueira, no sentido espiritual? Romanos 10:3. 

Rm 10:3 — Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a 

sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 

Isso é o que os transgressores da Lei de Deus têm feito desde o dia em que Adão e 

Eva desobedeceram. Costuraram folhas de figueira para esconder a nudez causada 

pela desobediência. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura; por suas 

próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. — 

Idem. 

C. Que engano nos leva a pensar que podemos nos tornar aceitáveis diante 

de Deus? Jeremias 17:9; Isaías 64:6. 

http://www.conectadoscomdeus.net/
http://www.conectadoscomdeus.net/


 

 

www.crescermais.org 

P
á
g
in

a
 1

4
 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Jr 17:9 — Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o 

conhecerá? 

Is 64:6 — Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como 

trapo da imundícia; e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um 

vento, nos arrebatam. 

Muitos se enganam acerca do estado de seu coração. Não entendem que o coração 

natural é mais enganoso que qualquer outra coisa, e perverso. Envolvem-se em sua 

própria justiça, e satisfazem-se em alcançar sua própria norma humana de caráter; 

mas quão fatalmente fracassam quando não alcançam a norma divina, e por si 

mesmos não podem satisfazer as reivindicações de Deus [...]. 

A família humana, em sua totalidade, transgrediu a Lei de Deus, e como transgressor 

da Lei o ser humano está irremediavelmente perdido, pois ele é inimigo de Deus, sem 

forças para fazer qualquer coisa boa. “A inclinação da carne é inimizade contra Deus, 

pois não é sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” (Romanos 8:7). — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 320 e 321. 

 

Quinta-feira, 12 de outubro 

5. O MUNDO INTEIRO CULPADO DIANTE DE DEUS 

A. Como toda a humanidade falhou em cumprir o propósito original de Deus? 

Romanos 3:23. 

Rm 3:23 — Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 

B. Sendo o padrão de justiça, qual a finalidade da Lei de Deus? Romanos 

3:19 e 20; Gálatas 3:24. 

Rm 3:19 e 20 — Ora, nós sabemos que tudo o que a Lei diz aos que estão debaixo 

da Lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável 

diante de Deus. 20 Por isso, nenhuma carne será justificada diante dEle pelas obras 

da Lei, porque pela Lei vem o conhecimento do pecado. 

Gl 3:24 — De maneira que a Lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para 

que, pela fé, fôssemos justificados. 

A Lei permanece firme, e a justiça chama rigorosamente a atenção do pecador para 

os seus preceitos sagrados. Não faz parte da esfera de ação da Lei salvar o pecador, 

mas [apenas] condenar; não perdoar, mas sentenciar. Ela não pode ser mudada para 

ir ao encontro do homem em sua condição caída. Então, como a justiça de Deus pode 

ser satisfeita e obtido o Seu favor? Não pelas obras, “Por isso, nenhuma carne será 

justificada diante dele pelas obras da lei” (Romanos 3:20). Em sua própria força, o 

pecador não é capaz de atender às exigências de Deus. — The Signs of the Times, 31 

de julho de 1901. 

C. Que pergunta vem sendo feita pelos pecadores desde a queda, e qual é a 

única resposta? Jó 9:2; 25:4-6; João 1:29. 

Jó 9:2 — Na verdade sei que assim é; porque como se justificaria o homem para com 

Deus? 

Jó 25:4-6 — Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro 

aquele que nasce da mulher? 5 Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são 
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puras aos seus olhos. 6 E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do 

homem, que é um bicho! 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Em toda congregação há os que não estão saciados. Todos os sábados devem eles 

ouvir algo que os ajude a trilhar o caminho da salvação, ensinando-os a se tornarem 

melhores cristãos. O importante para eles é saber: Como um pecador pode ser 

justificado diante de Deus? Que o caminho da salvação seja apresentado diante deles 

com simplicidade. Que Jesus seja exaltado como a única esperança do pecador. — 

The Review and Herald, 7 de outubro de 1909. 

 

Sexta-feira, 13 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Com que propósito Deus criou os seres humanos? 

2. Por que foi importante permitir que os seres humanos tivessem liberdade 

de escolha para servir a Deus? 

3. A que condição pecaminosa, que nos aparta de Deus, estamos todos 

sujeitos? 

4. Como posso ser culpado de fazer roupas de folha de figueira para mim? 

5. Em quem unicamente posso encontrar esperança para a minha condição 

pecaminosa? 
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Lição 3 | Sábado, 21 de outubro de 2017 

O plano de Deus para nos salvar 
E quase todas as coisas, segundo a Lei, se purificam com sangue; e sem 

derramamento de sangue não há remissão (Hebreus 9:22). 

Por meio de Cristo são providenciadas ao homem tanto a restauração como a 

reconciliação. A cruz do Calvário se estendeu por sobre o abismo feito pelo pecado. — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 363. 

Estudo adicional: Patriarcas e profetas, pp. 63-79 (capítulo 4: “O plano da 

redenção”; capítulo 5: “Caim e Abel provados”). 

 

Domingo, 15 de outubro 

1. O PLANO DA REDENÇÃO REVELADO 

A. Que promessa de redenção Deus deu a Adão e Eva? Gênesis 3:15; Gálatas 

3:16. 

Gn 3:15 — E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua 

semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

Gl 3:16 — Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz: E 

às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua posteridade, 

que é Cristo. 

Garantiu-se a Adão e sua companheira que, apesar de seu grande pecado, eles não 

seriam abandonados ao domínio de Satanás. O Filho de Deus Se oferecera para 

redimir, com Sua própria vida, a desobediência deles. Um tempo de graça lhes seria 

concedido e, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, poderiam de novo tornar-

se filhos de Deus. — Patriarcas e profetas, p. 66. 

B. Que graça transformadora a promessa de redenção inclui, e por que isso é 

necessário? Gálatas 3:14; João 3:5. 

Gl 3:14 — Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para 

que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 

Jo 3:5 — Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de 

Deus, se não nascer da água e do Espírito. 

É a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra 

Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria 

servo de Satanás, como um escravo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o 

novo princípio na alma cria o conflito onde até então havia paz. O poder que Cristo 

comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador1. Quem quer que esteja 

odiando o pecado em lugar de amá-lo, que esteja resistindo a essas paixões que o 

controlam interiormente e as têm vencido, demonstra a operação de um princípio 

completamente de cima. — O grande conflito, p. 506. 

 

Segunda-feira, 16 de outubro 

                                           
1 Usurpador: Aquele que se apodera por violência ou meios injustos daquilo que não lhe pertence ou a que não tem direito. 
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2. SOMENTE UM PLANO APROVADO 

A. Qual é o elemento essencial do plano da redenção, e o que significa? 

Hebreus 9:22; Levítico 17:11. 

Hb 9:22 — E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem 

derramamento de sangue não há remissão. 

Lv 17:11 — Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre 

o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação 

pela alma. 

Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tem sido para muitos um 

mistério o motivo de serem exigidas tantas ofertas sacrificais na velha dispensação, 

de terem sido levadas ao altar tantas vítimas ensanguentadas. Mas a grande verdade 

que devia ser mantida diante dos homens, sendo gravada no espírito e no coração, 

era: “Sem derramamento de sangue não há remissão” (Hebreus 9:22). Em todo 

sacrifício sangrento era simbolizado “o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo” (João 1:29). — Nossa alta vocação, p. 47. 

B. O que mostra que Caim não aceitou inteiramente o plano divino? Gênesis 

4:3-5. 

Gn 4:3-5 — E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma 

oferta ao Senhor. 4 E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da 

sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e 

para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu 

semblante. 

[Caim e Abel] sabiam que essas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador a quem 

elas simbolizavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dEle para o 

perdão; e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, 

estavam demonstrando sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de 

sangue não poderia haver remissão de pecado; e deviam eles mostrar sua fé no 

sangue de Cristo como a redenção prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito 

do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do 

Senhor em ação de graças. — Patriarcas e profetas, p. 71. 

C. O que Deus disse a Caim sobre o plano divino, e o que a resposta de Caim 

revelou sobre si mesmo? Gênesis 4:6-8. 

Gn 4:6-8 — E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 

semblante? 7 Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o 

pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. 8 E falou Caim 

com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim 

contra o seu irmão Abel e o matou. 

[Caim] Achou que seus planos eram melhores, e que o Senhor chegaria a um acordo. 

Em sua oferta, ele não reconheceu sua dependência de Cristo. Achou que seu pai 

Adão fora tratado com crueldade ao ser expulso do Éden. A ideia de manter sempre 

em mente esse pecado, e oferecer o sangue do cordeiro sacrificado como confissão 

de completa dependência de um poder que estava fora de si mesmo, era uma tortura 

para o espírito orgulhoso de Caim. — Testemunhos para ministros, pp. 77 e 78. 
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Terça-feira, 17 de outubro 

3. A JUSTIÇA PRÓPRIA FRUSTRA O PLANO DE DEUS 

A. Que parábola de Jesus ilustra o erro de confiar em si mesmo para alcançar 

justiça? Lucas 18:9-14. 

Lc 18:9-14 — E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 

crendo que eram justos, e desprezavam os outros: 10 Dois homens subiram ao 

templo, a orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava 

consigo desta maneira: Ó Deus, graças Te dou, porque não sou como os demais 

homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. 12 Jejuo 

duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, 

porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas 

batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que 

este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo 

se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. 

O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sinta ser um pecador que precisa 

de perdão, mas por se achar justo e esperar receber elogios. Considera sua adoração 

um ato meritório2 que o recomendará a Deus. — Parábolas de Jesus, p. 150. 

B. Como essa atitude frustra a graça de Deus, e por quê? Gálatas 2:21. 

Gl 2:21 — Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da Lei, segue-

se que Cristo morreu debalde. 

O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os 

adoradores de Deus. Seus primeiros representantes foram os dois primeiros filhos 

nascidos neste mundo. Caim se considerava justo, e foi à presença de Deus com uma 

simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado nem reconheceu que 

precisava de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro 

de Deus. Foi como pecador que confessava estar perdido; sua única esperança era o 

imerecido amor de Deus. [...] A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa 

pobreza e pecado, é o primeiro requisito para sermos aceitos por Deus. — Ibidem, p. 

152. 

C. De que maneira essa atitude comum se manifesta em quase todas as 

falsas religiões? Romanos 10:2 e 3. 

Rm 10:2 e 3 — Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com 

entendimento. 3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando 

estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 

A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do 

mundo, pois quase toda a religião falsa se baseia no mesmo princípio — de que o 

homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns dizem que a 

espécie humana precisa não de redenção, mas de desenvolvimento — que ela pode 

se aperfeiçoar, elevar e regenerar por si mesma. Assim como Caim pensava que ia 

conseguir o favor divino com uma oferta em que faltava o sangue de um sacrifício, 

assim esperam esses erguer a humanidade até o padrão divino, de modo 

independente da redenção. A história de Caim mostra qual será o resultado. Mostra o 

que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para se 

                                           
2 Ato meritório: Ação ou atitude em que há mérito ou merecimento; ato digno de apreço, elogio ou recompensa. 
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regenerar. Sua tendência não é ir para cima, para o que é divino, mas ir para baixo, 

para o que é satânico. — Patriarcas e profetas, p. 73. 

 

Quarta-feira, 18 de outubro 

4. A ORIGEM DIVINA DO PLANO 

A. O que mostra que o plano da redenção se originou com Deus e não com o 

homem? 1 João 4:19. 

1 Jo 4:19 — Nós O amamos porque Ele nos amou primeiro. 

B. Com que termos simples o apóstolo Paulo descreve o dom da redenção? 

Efésios 2:8. 

Ef 2:8 — Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é 

dom de Deus. 

O Senhor viu nosso estado caído; viu nossa necessidade de graça, e pelo fato de que 

amava nossa alma, deu-nos graça e paz. Graça quer dizer favor dado a alguém que 

não o merece, alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores, em vez de nos 

separar definitivamente da misericórdia e do amor de Deus, torna o exercício de Seu 

amor para conosco uma positiva necessidade, a fim de que possamos ser salvos. — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 347. 

C. O que os vestidos de pele dados por Deus aos nossos primeiros pais nos 

ensinam sobre a promessa da redenção? Gênesis 3:21; Isaías 61:10. 

Gn 3:21 — E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 

Is 61:10 — Regozijar-me-ei muito no Senhor, a Minha alma se alegra no meu Deus, 

porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um 

noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. 

A glória de Deus é envolver os seres humanos pecadores e arrependidos nos braços 

de Seu amor, tratar-lhes as feridas, limpá-los do pecado e vesti-los com as roupas da 

salvação. — Profetas e reis, p. 668. 

Nenhuma roupa de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por 

quem se sentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro.  

Somente as roupas que Cristo providenciou podem nos capacitar para comparecer à 

presença de Deus. Essas vestimentas de Sua própria justiça, Cristo dará a todos os 

que se arrependerem e crerem. — Parábolas de Jesus, p. 311. 

Alma abatida, anime-se, ainda que tenha procedido impiamente. Não pense que Deus 

talvez lhe perdoe as transgressões e lhe permita ir à Sua presença. Deus deu o 

primeiro passo. Enquanto você estava em rebelião contra Ele, saiu em sua busca. 

Com o terno coração de Pastor, deixou as noventa e nove e foi ao deserto para 

buscar a ovelha que se perdera. Envolve a alma ferida e quebrantada, prestes a 

perecer, em Seus braços de amor e a leva com alegria ao aprisco seguro. — Ibidem, 

pp. 188 e 189. 

 

Quinta-feira, 19 de outubro 

5. A EXTENSÃO DO AMOR DE DEUS 
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A. Quão vasta é a reconciliação prometida por Deus através de Cristo? João 

3:16; 2 Coríntios 5:19. 

Jo 3:16 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

2 Co 5:19 — Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 

imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 

Unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção podemos apreciar 

devidamente o caráter de Deus. A obra da criação foi uma manifestação de Seu 

amor; mas somente o dom de Deus para salvar a culpada e perdida espécie humana 

revela as infinitas profundezas da ternura e compaixão divinas. “Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Ao mesmo tempo em que a Lei de 

Deus é mantida e sua justiça confirmada, o pecador pode ser perdoado. O mais 

precioso dom que o Céu possuía para oferecer foi concedido para que Deus “seja 

justo e justificador daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:26). Por esse dom os 

homens são erguidos da ruína e degradação do pecado a fim de se tornarem filhos de 

Deus. Diz Paulo: “Recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: 

Abba, Pai”. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 739. 

B. Como Jesus ilustrou de maneira impressionante o amor e a preocupação 

de Deus em prol de cada pessoa? Mateus 18:11-14. 

Mt 18:11-14 — Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. 12 Que 

vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá 

pelos montes, deixando as noventa e nove, em busca da que se desgarrou? 13 E, se, 

porventura, a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que 

pelas noventa e nove que se não desgarraram. 14 Assim também não é vontade de 

vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos se perca. 

Jesus nos conhece individualmente, e é comovido pelo sentimento de nossas 

fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até mesmo a casa em que moramos, 

o nome de cada um dos moradores. Muitas vezes Ele tem dado instruções a Seus 

servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim 

de encontrar uma de Suas ovelhas.  

Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fosse a única pessoa por 

quem o Salvador tivesse morrido. As dores de cada uma Lhe tocam o coração. — O 

Desejado de Todas as Nações, p. 479. 

 

Sexta-feira, 20 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que teria acontecido se não houvesse promessa de redenção? 

2. Como a oferta de sacrifícios ilustrava o plano da redenção? 

3. Como a justiça própria frustra o plano da redenção? 

4. Como Deus dá o primeiro passo para nos restaurar ao Seu favor? 

5. Quão intimamente Deus conhece cada um de nós? 
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Lição 4 | Sábado, 28 de outubro de 2017  

Jesus Cristo, nossa única esperança 
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do Céu nenhum 

outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos (Atos 

4:12). 

Somente Cristo é exaltado a “Príncipe e Salvador, para dar a Israel o arrependimento 

e a remissão dos pecados”. “Em nenhum outro há salvação” (Atos 5:31; 4:12). — 

Parábolas de Jesus, p. 264. 

Estudo adicional: Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 226-228 (capítulo 29: “Cristo, 

nossa única esperança”). 

 

Domingo, 22 de outubro 

1. O DIVINO SUBSTITUTO 

A. O que aconteceu no mesmo dia em que Adão e Eva pecaram? Gênesis 

3:21. 

Gn 3:21 — E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 

Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão 

deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira 

vez que testemunhou a morte, e sabia que, caso tivesse sido obediente a Deus, não 

teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o 

pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do inocente Cordeiro de 

Deus. Tal cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da enormidade de sua 

transgressão, que coisa alguma a não ser a morte do amado Filho de Deus poderia 

redimir. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o 

culpado. Uma estrela de esperança iluminou o negro e terrível futuro, e o aliviou de 

sua desolação total. — Patriarcas e profetas, p. 68. 

B. Como o profeta Isaías explica essa substituição? Isaías 53:4 e 5. 

Is 53:4 e 5 — Verdadeiramente Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e as 

nossas dores levou sobre Si; e nós O reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 

5 Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o 

castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, fomos sarados. 

Cristo foi tratado como merecemos, para que pudéssemos receber o tratamento a 

que Ele tem direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha 

participação, para que fôssemos justificados por Sua justiça, na qual não tínhamos 

parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele 

pertencia. — O Desejado de Todas as Nações, p. 25. 

 

Segunda-feira, 23 de outubro 

2. A CONDIÇÃO DE VIDA ETERNA 

A. Qual é a condição de vida eterna? Mateus 19:16 e 17. 
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Mt 19:16 e 17 — E eis que, aproximando-se dEle um jovem, disse-Lhe: Bom Mestre, 

que bem farei, para conseguir a vida eterna? 17 E Ele disse-lhe: Por que Me chamas 

bom? Não há bom, senão Um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, 

guarda os mandamentos. 

A condição de vida eterna ainda é precisamente a mesma que sempre foi — 

exatamente a mesma que foi exigida no paraíso, antes da queda de nossos primeiros 

pais — perfeita obediência à Lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse 

concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade de todo o 

Universo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu 

acompanhamento de angústias e misérias, se imortalizasse. — Caminho a Cristo, p. 

62. 

Cristo não diminui as exigências da Lei. Em linguagem inconfundível apresenta a 

obediência a ela como condição da vida eterna — a mesma condição exigida de Adão 

antes da queda. O Senhor não espera menos de nós agora do que esperava do 

homem no paraíso: obediência perfeita, justiça irrepreensível. A exigência sob o pacto 

da graça é tão ampla quanto os pré-requisitos apresentados no Éden — harmonia 

com a Lei de Deus, que é santa, justa e boa. — Parábolas de Jesus, p. 391. 

Assim como a Bíblia apresenta duas leis, uma imutável e eterna, e outra provisória e 

temporária, assim há dois concertos. O concerto da graça foi feito primeiramente com 

o homem no Éden, quando, depois da queda, foi feita uma promessa divina de que a 

semente da mulher feriria a cabeça da serpente. A todos os homens este concerto 

oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé 

em Cristo. Prometia-lhes também vida eterna sob condição de fidelidade para com a 

Lei de Deus. Do mesmo modo os patriarcas receberam a esperança da salvação. — 

Patriarcas e profetas, p. 370. 

B. Os seres humanos podem apresentar perfeita obediência por si mesmos? 

Isaías 64:6. 

Is 64:6 — Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como 

trapo da imundícia; e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um 

vento, nos arrebatam. 

Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à Lei de 

Deus. Mas ele falhou e, devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída, e não 

podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos e profanos1, não 

podemos obedecer perfeitamente a uma Lei santa. Não possuímos justiça em nós 

mesmos para satisfazer às exigências da Lei de Deus. Mas Cristo nos providenciou um 

meio de escape. Viveu na Terra em meio a provas e tentações tais como as que nos 

afligem. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós, e agora Se oferece para nos 

tirar os pecados e dar-nos Sua justiça. — Caminho a Cristo, p. 62. 

 

Terça-feira, 24 de outubro 

3. OBEDIÊNCIA PERFEITA ATRAVÉS DE CRISTO 

A. Que segurança temos através dos méritos de Cristo? João 15:5; Filipenses 

4:13. 

                                           
1 Profano: Que não é religioso; temporal, secular, mundano. 
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Jo 15:5 - "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e 

eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 

Fp 4:13 — Posso todas as coisas nAquele que me fortalece. 

O Redentor do mundo, o Filho unigênito de Deus, por meio de Sua perfeita obediência 

à Lei, através de Sua vida e caráter, resgatou o que havia se perdido na queda e 

tornou possível ao homem obedecer àquela santa e justa Lei que Adão transgrediu. 

Cristo não trocou Sua divindade pela humanidade, mas combinou a humanidade com 

a divindade; e como ser humano, viveu a Lei em favor da família humana. Os 

pecados de cada um dos que receberiam a Cristo foram lançados em Sua conta, e Ele 

satisfez plenamente a justiça de Deus. — Special Testimonies on Education, p. 21. 

Visto que o homem caído não podia vencer Satanás em sua força humana, Cristo veio 

das cortes reais do Céu para ajudá-lo com uma combinação de forças humana e 

divina. Cristo sabia que Adão no Éden, com suas vantagens superiores, poderia ter 

resistido às tentações de Satanás, derrotando-o. Também sabia que não era possível 

ao homem fora do Éden, separado da luz e do amor de Deus desde a queda, resistir 

às tentações de Satanás em suas próprias forças. A fim de trazer esperança ao 

homem e salvá-lo da ruína completa, Ele Se humilhou, tomando a natureza humana, 

a fim de que, com Seu poder divino combinado ao humano, pudesse chegar ao 

homem onde ele está. Obteve assim, para os caídos filhos e filhas de Adão, aquela 

força que lhes é impossível conseguir por si mesmos, para que, em Seu nome, 

possam vencer as tentações de Satanás. — The Review and Herald, 18 de agosto de 

1874. 

B. O que foi profetizado por Daniel a respeito da justiça de Cristo? Daniel 

9:24. 

Dn 9:24 — Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua 

santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados, e expiar a 

iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos 

santos. 

Encontrava-se relatado, na profecia de Daniel acerca de Cristo, que Ele havia de 

“expiar a iniquidade, e [...] trazer a justiça eterna” (Daniel 9:24). Toda alma pode 

dizer: “Por Sua obediência perfeita Ele cumpriu as exigências da Lei, e minha única 

esperança está em olhar para Ele como meu substituto e fiador, que obedeceu 

perfeitamente à Lei em meu lugar. Pela fé em Seus méritos estou livre da condenação 

da Lei. Ele me cobre com Sua justiça, que atende a todas as exigências da Lei. Sou 

completo nAquele que traz em Si a justiça eterna”. — Mensagens escolhidas, vol. 1, 

p. 396. 

 

Quarta-feira, 25 de outubro 

4. CORDEIRO SEM DEFEITO 

A. Sob que símbolo João Batista apresentou Cristo ao povo? João 1:29. 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvado como suplicante, rogando 

com lágrimas a aprovação do Pai. Assim que a glória de Deus O envolveu, e a voz do 
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Céu foi ouvida, reconheceu o Batista o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia 

ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele e, estendendo 

a mão, apontou para Jesus, dizendo: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo” (João 1:29). — O Desejado de Todas as Nações, p. 112. 

B. O que o apóstolo Pedro afirmou sobre Jesus Cristo? 1 Pedro 1:18 e 19. 

1 Pd 1:18 e 19 — Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, 

que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos 

vossos pais, 19 mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro 

imaculado e incontaminado. 

“NEle habita corporalmente toda a plenitude da Divindade” (Colossenses 2:9). Os 

homens precisam entender que a Divindade sofreu e Se entristeceu sob as agonias do 

Calvário. Mas Jesus Cristo, que Deus deu por resgate do mundo, comprou a igreja 

com Seu próprio sangue. A majestade do Céu foi deixada a sofrer nas mãos de 

fanáticos religiosos, que alegavam ser o povo mais iluminado sobre a face da Terra. 

— The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 907. 

Quando o pecador contempla o Salvador morrendo no Calvário, e percebe que o 

sofredor é divino, pergunta por que foi feito tamanho sacrifício, e a cruz aponta para 

a santa Lei de Deus que foi transgredida. A morte de Cristo é um argumento 

esmagador quanto à imutabilidade e justiça da Lei. Ao profetizar a respeito de Cristo, 

Isaías diz que Ele ia “engrandecer a Lei e torná-la gloriosa” (Isaías 42:21). A Lei não 

tem poder para perdoar o malfeitor. A sua função é apontar seus defeitos, para que 

perceba sua necessidade dAquele que é poderoso para salvar; sua necessidade 

dAquele que Se tornará seu substituto, garantia e justiça. Jesus atende à necessidade 

do pecador, porque tomou sobre Si os seus pecados. “Ele foi ferido por causa das 

nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos 

traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5). O 

Senhor poderia ter eliminado o pecador, destruindo-o totalmente. Mas foi escolhido o 

plano mais caro e custoso. Em Seu grande amor Ele oferece esperança aos 

desesperados, dando Seu Filho unigênito para carregar os pecados do mundo. — The 

Bible Echo, 15 de março de 1893. 

 

Quinta-feira, 26 de outubro 

5. O DIVINO DESAFIO 

A. Que pergunta incontestável Cristo fez aos Seus inimigos? João 8:46. 

Jo 8:46 — Quem dentre vós me convence de pecado? E, se vos digo a verdade, por 

que não credes? 

Em Sua vida na Terra, Cristo desenvolveu um caráter perfeito e prestou perfeita 

obediência aos mandamentos de Seu Pai. Ao vir ao mundo na forma humana, 

tornando-Se sujeito à Lei; ao revelar aos homens que levaria suas enfermidades, sua 

tristeza e sua culpa, Ele não Se tornou um pecador. Diante dos fariseus, podia dizer: 

“Qual de vós Me convence de pecado?” (João 8:46). Nenhuma mancha de pecado foi 

encontrada sobre Ele. Achava-Se diante do mundo como o Cordeiro imaculado de 

Deus. — The Youth’s Instructor, 29 de dezembro de 1898. 

B. Como podemos ser salvos? João 3:16-18. 
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Jo 3:16-18 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 

Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas 

para que o mundo fosse salvo por Ele. 18 Quem crê nEle não é condenado; mas 

quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. 

Como, então, nos salvaremos? “Como Moisés levantou a serpente no deserto”, assim 

foi levantado o Filho do homem, e todo aquele que tem sido enganado e picado pela 

serpente pode olhar e viver. “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” 

(João 1:29). A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a 

Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em 

arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, 

através da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são submetidos à 

vontade de Cristo. O coração e a mente são recriados à imagem dAquele que opera 

em nós para sujeitar a Si mesmo todas as coisas. Então a Lei de Deus é escrita na 

mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: “Deleito-Me em fazer a Tua 

vontade, ó Deus Meu” (Salmos 40:8). — O Desejado de Todas as Nações, pp. 175 e 

176.  

 

Sexta-feira, 27 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Explique Isaías 53:4 e 5. 

2. Como a Bíblia explica a justiça humana? 

3. Como podemos apresentar obediência perfeita à Lei de Deus? 

4. O que a morte de Cristo no Calvário prova? 

5. Que desafio Cristo dirigiu a Seus inimigos? 
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Sábado, 4 de novembro de 2017 

Oferta de primeiro sábado 

Literatura para campos missionários 

 

No século 21, enquanto a Internet, e-books e outras mídias constituem meios 

modernos para difundir o Evangelho, ainda há um método único e versátil de 

apresentação que nenhum outro tipo de mídia pode substituir: A página impressa é 

um dos recursos mais eficazes para o evangelho chegar aos lugares mais remotos da 

Terra — sem eletricidade. Por este meio, as boas novas penetram em países outrora 

comunistas, ateus e islâmicos, e podem ser compartilhadas de pessoa a pessoa. A 

serva do Senhor disse: “Que as publicações contendo a verdade bíblica sejam 

espalhadas como as folhas de outono”. — Nos lugares celestiais, p. 323. “Nossas 

publicações devem ir a toda parte. Que sejam impressas em muitas línguas. A 

mensagem do terceiro anjo deve ser dada por este meio e pela pessoa do professor. 

Vocês que creem na verdade para este tempo, despertem. É seu dever agora 

disponibilizar todos os meios possíveis para ajudar os que entendem a verdade a 

proclamá-la.” — Testemunhos para a igreja, vol. 9, p. 62.  

“Proclamai, cantai louvores, e dizei: Salva, Senhor, ao Teu povo, o restante de Israel” 

(Jeremias 31:7). O povo de Deus, o resto de Israel, deve publicar a boa notícia da 

salvação. Embora tenhamos ampla oferta de Bíblias, livros e panfletos para a 

evangelização em muitos países, ainda há vastas multidões ao redor do globo que 

não têm o mesmo privilégio. É nosso dever e honra apoiar a distribuição de literatura 

em várias regiões do mundo. A Bíblia foi traduzida para vários idiomas e dialetos, 

enquanto livros essenciais como Caminho a Cristo e O grande conflito ainda não estão 

disponíveis para milhões de pessoas. Que tal se compartilhássemos as lições da 

escola sabatina com aqueles que estão buscando hoje a verdade presente? 

Considerem as ilhas do Pacífico e os países africanos onde a mensagem da Reforma 

ainda não chegou. Lembremo-nos da promessa de Eclesiastes 11:1, “Lança o teu pão 

sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás”. Temos de espalhar a 

Palavra de Deus antes que seja tarde demais. Pode ser que não vejamos os 

resultados imediatamente, mas não demorará muito para que possamos testemunhar 

a grande colheita quando a chuva serôdia vier em plenitude. Sejamos mordomos 

sábios que acumulam tesouros no Céu — não nesta Terra.  

Somos muito gratos por tudo que nossos irmãos, irmãs e amigos em todos os lugares 

fizeram no passado, mas a necessidade é maior agora do que nunca. Por isso, vamos 

ser generosos em relação a este projeto!  

 

Departamento de Publicações da Conferência Geral 
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Lição 5 | Sábado, 4 de novembro de 2017  

Justificação pela fé  
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso 

Senhor Jesus Cristo (Romanos 5:1).  

A luz que me foi dada por Deus coloca este importante assunto [da salvação] acima 

de qualquer dúvida em minha mente. A justificação é inteiramente de graça, não 

sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. — Fé e obras, p. 

20.  

Estudo adicional:  

Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 389-398 (capítulo 62: “Justificados pela fé”). 

 

Domingo, 29 de outubro  

1. CONDIÇÕES PARA A JUSTIFICAÇÃO 

A. Unicamente sob que condição o pecador pode ser justificado? Atos 16:31; 

Gálatas 3:11.  

At 16:31 — E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua 

casa. 

Gl 3:11 — E é evidente que, pela Lei, ninguém será justificado diante de Deus, 

porque o justo viverá da fé. 

Quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se 

não tivesse pecado. Recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da 

justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício 

expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que Se tornou um sacrifício pelos pecados 

do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só 

pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da Lei e da pena da transgressão 

pela virtude do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo. — Mensagens 

escolhidas, vol. 1, p. 389.  

B. Fé é a condição sob a qual Deus perdoa e justifica o pecador. Como isso 

funciona? Mateus 15:22-28; Marcos 9:20-24.  

Mt 15:22-28 — E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, 

clamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha 

está miseravelmente endemoninhada. 23 Mas Ele não lhe respondeu palavra. E os 

Seus discípulos, chegando ao pé dEle, rogaram-Lhe, dizendo: Despede-a, que vem 

gritando atrás de nós. 24 E Ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às 

ovelhas perdidas da casa de Israel. 25 Então, chegou ela e adorou-O, dizendo: 

Senhor, socorre-me. 26 Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos 

filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. 27 E ela disse: Sim, Senhor, mas também os 

cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. 28 Então, 

respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para 

contigo, como tu desejas. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. 

Mc 9:20-24 — E trouxeram-Lho; e, quando Ele o viu, logo o espírito o agitou com 

violência; e, caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. 21 E 
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perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde 

a infância. 22 E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir; mas, 

se Tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23 E Jesus 

disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê. 24 E logo o pai do menino, 

clamando, com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade. 

A fé é a condição sob a qual Deus escolheu prometer perdão aos pecadores; não que 

exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode 

valer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode 

apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e da rebeldia do 

pecador. — Ibidem, pp. 366 e 367. 

 

Segunda-feira, 30 de outubro 

2. UM EXEMPLO DE JUSTIFICAÇÃO — ABRAÃO  

A. Como a justiça foi imputada a Abraão? Que mérito têm as obras para se 

obter a justificação? Gênesis 15:1, 5 e 6.  

Gn 15:1, 5 e 6 — Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, 

dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 5 

Então, o levou fora e disse: Olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes 

contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. 6 E creu Ele no Senhor, e foi-lhe 

imputado isto por justiça. 

Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em 

nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito de 

seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o 

Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma chance para a 

mentira ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma 

coisa que faça, encontra-se, então, na mesma posição que os católicos para fazer 

penitência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida 

que pode ser quitada com o pagamento. Se o homem não pode, por qualquer de suas 

boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente de graça, recebida 

pelo homem como pecador porque ele aceita Jesus e crê nEle. A salvação é 

inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda 

essa discussão estará terminada logo que seja estabelecido o tema de que os méritos 

do homem caído, em suas boas obras, jamais poderão obter a vida eterna para ele. A 

luz que me foi dada por Deus coloca este importante assunto acima de qualquer 

dúvida em minha mente. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por 

nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. — Fé e obras, pp. 19 e 20. 

B. Com base na experiência de Abraão, de que maneira a justiça é imputada 

ao pecador? Romanos 4:1-8. 

Rm 4:1-8 — Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? 2 Se de fato 

Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. 

3 Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. 4 

Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como 

dívida. 5 Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, 

sua fé lhe é creditada como justiça. 6 Davi diz a mesma coisa, quando fala da 

felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras: 7 Como são 
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felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. 

8 Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa (Nova Versão Internacional, 

2001). 

Justiça é obediência à Lei. A Lei requer justiça, e esta o pecador deve à Lei; mas é ele 

incapaz de apresentá-la. A única maneira por que pode alcançar a justiça é pela fé. 

Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo, e o Senhor lança a 

obediência de Seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do 

fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, 

trata-a como se fosse justa, e ama-a tal qual ama Seu Filho. Assim é que a fé é 

imputada como justiça; e a alma perdoada avança de graça em graça, de uma luz 

para uma luz maior. Pode dizer, alegremente: “Não pelas obras de justiça que 

houvéssemos feito, mas segundo a Sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da 

regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou 

sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador; para que, sendo justificados pela Sua 

graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna” (Tito 3:5-7). — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 367. 

 

Terça-feira, 31 de outubro 

3. A MULHER COM HEMORRAGIA  

A. O que aconteceu quando o Senhor estava a caminho da casa de Jairo? 

Marcos 5:22-27.  

Mc 5:22-27 — E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, 

vendo-O, prostrou-se aos Seus pés 23 e rogava-Lhe muito, dizendo: Minha filha está 

moribunda; rogo-Te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. 24 E 

foi com ele, e seguia-O uma grande multidão, que O apertava. 25 E certa mulher, que 

havia doze anos tinha um fluxo de sangue, 26 e que havia padecido muito com 

muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes 

indo a pior, 27 ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na 

Sua vestimenta. 

Quando Ele [o Grande Médico] ia passando, ela [uma pobre mulher doente de 

hemorragia] avançou, conseguindo tocar-Lhe, de leve, na borda da veste. No mesmo 

instante, todavia, sentiu que estava sã. Concentrara-se, naquele único toque, a fé da 

vida inteira e, num momento, a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita 

saúde. 

[...] O Salvador podia distinguir o toque da fé do casual contato da turba descuidosa. 

Essa confiança não devia passar sem comentário. Queria dirigir à humilde mulher 

palavras de conforto que lhe serviriam de fonte de alegria — palavras que seriam 

uma bênção aos Seus seguidores até o fim dos séculos. — O Desejado de Todas as 

Nações, pp. 343 e 344. 

[...] Ele não deu nenhum ensejo para que a superstição pretendesse haver virtude 

curadora no simples toque de Suas vestes. Não fora pelo contato exterior com Ele, 

mas por meio da fé que se firmava em Seu poder divino, que se operara a cura. — 

Ibidem, p. 347. 

B. O que fez a diferença entre os toques casuais das pessoas na multidão e o 

toque da mulher doente na veste de Jesus? Marcos 5:28-34.  
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Mc 5:28-34 — Porque dizia: Se tão-somente tocar nas Suas vestes, sararei. 29 E 

logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada 

daquele mal. 30 E logo Jesus, conhecendo que a virtude de Si mesmo saíra, voltou-

Se para a multidão e disse: Quem tocou nas Minhas vestes? 31 E disseram-Lhe os 

Seus discípulos: Vês que a multidão Te aperta, e dizes: Quem Me tocou? 32 E Ele 

olhava em redor, para ver a que isso fizera. 33 Então, a mulher, que sabia o que Lhe 

tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dEle, e 

disse-Lhe toda a verdade. 34 E Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e 

sê curada deste teu mal. 

A turba admirada, que se acotovelava junto a Jesus, desse contato não recebeu 

nenhum acréscimo de poder vital. Mas quando a mulher pobre e sofredora, que por 

doze anos fora inválida, em sua grande necessidade estendeu a mão e tocou a borda 

de Suas vestes, sentiu a virtude que a curou. Foi toque de fé o seu, e Cristo 

reconheceu esse toque. Sabia que virtude saíra dEle [...]. A fé que consegue levar-

nos em vital contato com Cristo exprime de nossa parte suprema preferência, perfeita 

confiança, inteira consagração. Essa fé opera por amor e purifica a alma. Opera na 

vida do seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus, pois 

amor a Deus e amor aos homens será o resultado da vital ligação com Cristo. — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 334.  

 

Quarta-feira, 1º de novembro 

4. A CURA DE UM PARALÍTICO CRÔNICO  

A. Que tipo de reação o paralítico teve diante da ordem do Senhor? O que 

podemos aprender desse exemplo? João 5:1-9.  

Jo 5:1-9 — Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a 

Jerusalém. 2 Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, 

chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. 3 Nestes jazia grande 

multidão de enfermos: cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. 

4 Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água; e o primeiro 

que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que 

tivesse. 5 E estava ali um homem que, havia trinta e oito anos, se achava enfermo. 6 

E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, 

disse-lhe: Queres ficar são? 7 O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem 

algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque; mas, enquanto eu vou, 

desce outro antes de mim. 8 Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. 9 

Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era 

sábado. 

Do singelo relato bíblico da maneira em que Jesus curava os doentes, podemos 

aprender alguma coisa acerca do modo como devemos crer nEle para obter o perdão 

dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava 

inválido; havia trinta e oito anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus 

lhe ordenou: “Levanta-te, toma a tua cama e vai” (Mateus 9:6). O doente poderia ter 

dito: “Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei à Tua palavra”. Mas não; creu na 

palavra de Cristo, creu que fora curado, e fez imediatamente o esforço; decidiu 

andar, e andou. Agiu sob a palavra de Cristo, e Deus lhe concedeu a força. Estava 

curado. — Caminho a Cristo, p. 50.  
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B. Que exemplo do paralítico cuja saúde foi restaurada deve ser seguido por 

nós? Marcos 11:24.  

Mc 11:24 — Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o 

recebereis e tê-lo-eis. 

De igual modo, você é um pecador. Não pode redimir seus pecados passados, nem 

pode mudar o coração e se tornar santo. Mas Deus promete fazer tudo isso por você, 

por meio de Cristo. Creia nessa promessa. Confesse os pecados e entregue-se a 

Deus. Queira servi-lO. Assim que fizer isso, Deus certamente cumprirá Sua palavra 

para com você. Se crê na promessa — acredita que está perdoado e purificado — 

Deus torna isso realidade; você está curado, exatamente como Cristo deu ao 

paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é se 

você crê. 

Não espere até se sentir curado, mas diga: “Acredito; assim é, não porque eu o sinta, 

mas porque Deus prometeu”. 

[Cita-se Marcos 11:24] Essa promessa tem uma condição; que oremos segundo a 

vontade de Deus. Mas é vontade de Deus purificar-nos do pecado, tornar-nos Seus 

filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, 

crer que as receberemos e agradecer a Deus por tê-las recebido. É nosso privilégio ir 

a Jesus e sermos purificados, e apresentar-nos perante a Lei sem sentir-nos 

envergonhados ou com remorso. “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito” 

(Romanos 8:1). — Ibidem, p. 51.  

 

Quinta-feira, 2 de novembro 

5. EXERCENDO FÉ 

A. A fim de receber fé, para quem devemos olhar? Com que propósito ela nos 

é dada? Hebreus 12:2; João 6:29.  

Hb 12:2 — Olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé, o qual, pelo gozo que Lhe 

estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-Se à destra do 

trono de Deus. 

Jo 6:29 — Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta: que creiais nAquele 

que Ele enviou. 

Ainda que o pecador não possa salvar a si mesmo, tem algo a fazer para conseguir a 

salvação. “O que vem a Mim”, disse Cristo, “de maneira nenhuma o lançarei fora” 

(João 6:37). Mas devemos ir a Ele; e, quando nos arrependemos de nossos pecados, 

devemos crer que Ele nos aceita e perdoa. A fé é dom de Deus, mas a capacidade de 

exercê-la é nossa. A fé é a mão pela qual a alma se apodera das ofertas divinas de 

graça e misericórdia. — Patriarcas e profetas, p. 431.  

B. De que maneira Paulo explica a fé? Que explicação adicional é dada pelo 

Espírito de Profecia? Hebreus 11:1-3.  

Hb 11:1-3 — Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova 

das coisas que se não veem. 2 Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. 3 

Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados; de 

maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 
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A fé não é a razão de nossa salvação, mas é a grande bênção — o olho que vê, o 

ouvido que ouve, os pés que correm, a mão que agarra. É o meio, não o fim. Se 

Cristo deu Sua vida para salvar pecadores, por que não aceitaria eu essa bênção? 

Minha fé a agarra, e desse modo minha fé é “o firme fundamento das coisas que se 

esperam e a prova das coisas que se não veem” (Hebreus 11:1). Assim descansando 

e crendo, tenho paz com Deus pelo Senhor Jesus Cristo. — The SDA Bible 

Commentary [E.G. White Comments], vol. 6, p. 1073.  

 

Sexta-feira, 3 de novembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que é necessário para ser justificado?  

2. Como pode ser demonstrado que a justificação não é obtida por obras?  

3. Que lição podemos aprender da experiência da mulher que estava entre a 

multidão apinhada ao redor de Jesus?  

4. O que capacitou o homem doente a receber a bênção, e também nos 

habilitará a recebê-la?  

5. Como podemos receber a fé e nos beneficiar dela?  

http://www.conectadoscomdeus.net/
http://www.conectadoscomdeus.net/


 

 

www.crescermais.org 

P
á
g
in

a
 3

3
 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Lição 6 | Sábado, 11 de novembro de 2017 

Fé que justifica 
Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando 
ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as 

suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a 
Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como 

justiça, e foi chamado o amigo de Deus (Tiago 2:21-23).  

A fé que justifica sempre produz primeiro verdadeiro arrependimento, e então boas 

obras, as quais constituem o fruto dessa fé. — Nossa alta vocação, p. 52. 

Estudo adicional:  

Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 377-382 (cap. 60: “Relação da fé com as obras”).  

 

Domingo, 5 de novembro 

1. UMA IDEIA PERIGOSA EXPOSTA  

A. Que visão desequilibrada acerca de fé e obras a serva do Senhor buscou 

corrigir?  

Estava eu assistindo a uma reunião, estando presente vasta congregação. Em meu 

sonho, você estava apresentando o assunto da fé e da justiça imputada de Cristo pela 
fé. Repetia várias vezes que as obras de nada valiam, que não havia requisitos. O 

assunto foi apresentado de maneira que, sei, as pessoas seriam confundidas, não 
recebendo a impressão correta quanto à fé e às obras, e resolvi escrever-lhe. Você 

defende esse tema com vigor exagerado. Há requisitos para recebermos justificação e 
santificação, e a justiça de Cristo. Sei o que quer dizer, mas você deixa uma 

impressão errada nas mentes. Embora as boas obras não salvem ninguém, é 
impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. — Mensagens escolhidas, 

vol. 1, p. 377. 

B. Que luz podemos receber das Escrituras com respeito às condições para a 

vida eterna? Mateus 19:16, 17, 20 e 21.  

Mt 19:16, 17, 20 e 21 – 16Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: 
"Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? "17Respondeu-lhe Jesus: "Por que 

você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer 
entrar na vida, obedeça aos mandamentos". 20Disse-lhe o jovem: "A tudo isso tenho 

obedecido. O que me falta ainda? "21Jesus respondeu: "Se você quer ser perfeito, vá, 
venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. 

Depois, venha e siga-me". 

 

Segunda-feira, 6 de novembro 

2. UMA FÉ CASUAL NÃO É SUFICIENTE 

A. De que maneira Paulo explica que a fé casual dos professos seguidores de 
Deus é insuficiente? Romanos 10:2 e 3. De que tipo de fé eles necessitam? 

Romanos 10:10.  

Rm 10:2 e 3 — Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com 

entendimento. 3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando 

estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 
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Rm 10:10 — Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz 

confissão para a salvação. 

A fé que conduz à salvação não é uma fé casual, não é a simples compreensão 
intelectual; é a crença enraizada no coração, que abraça a Cristo como Salvador 

pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele vão a 
Deus. Crer que Ele salvará a outros mas não lhe salvará não é fé genuína [...]. — 

Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 391.  

A atribuição da justiça de Cristo vem mediante a fé justificadora, e é a justificação 

que Paulo defendia tão fervorosamente. — Ibidem, p. 397.  

B. O que mostra se temos somente uma fé casual ou uma fé justificadora? 

Tiago 2:18.  

Tg 2:18 — Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé 

sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 

Mesmo que [o crente] seja justificado por virtude dos méritos de Cristo, ele não é 

livre para praticar a injustiça. A fé opera por amor e purifica a alma. A fé desabrocha 

e floresce e traz uma colheita de fruto precioso. Onde há fé, aparecem as boas obras. 
Os doentes são visitados, os pobres são cuidados, não se negligenciam os órfãos e as 

viúvas, são vestidos os nus, alimentados os pobres. Cristo andou fazendo o bem, e 
quando homens a Ele se unem, amam os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade 

lhes guiam os passos. A expressão do semblante revela sua experiência, e os homens 
os conhecem como os que estiveram com Jesus e dEle aprenderam. Cristo e o crente 

se tornam um, e a beleza do caráter divino é revelada naqueles que estão vitalmente 
ligados à Fonte de poder e amor. Cristo é o grande depositário da retidão que justifica 

e da graça que santifica. — Ibidem, p. 398. 

Há muitos que têm uma fé formal, casual. Aceitaram Cristo nominalmente1 como 

Salvador do mundo, mas não apresentam evidência no coração de que Ele é seu 
Salvador pessoal, de que lhes perdoou os pecados, de que têm uma ligação 

vivificante com Deus, a Fonte de toda luz. Não se pode ensinar a outros sobre Jesus e 
Sua justiça, não se pode retratar-Lhe o incomparável amor e a plenitude de Sua 

graça, não se pode apresentá-lO como o tudo em todos do cristão, como o 

Consolador e Guia do homem, a menos que o próprio coração esteja cheio do amor 
de Cristo. Vocês não serão capazes de apresentar Deus como um Deus de compaixão 

e amor a menos que possam dizer: “Provei e sei que o Senhor é bom”. — The Signs 

of the Times, 2 de setembro de 1889.  

 

Terça-feira, 7 de novembro 

3. A FÉ QUE JUSTIFICA  

A. Quando um pecador é justificado pela fé? Em que estado a alma deve ser 

mantida? Atos 16:30 e 31.  

At 16:30 e 31 — E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu 

faça para me salvar? 31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu 

e a tua casa.  

Você confessou os pecados e os matou no coração. Decidiu se entregar a Deus. Vá, 
então, a Ele e peça que lave seus pecados e lhe dê um coração novo. — Caminho a 

Cristo, p. 49.  

                                           
1 Nominalmente: Aceitaram a Cristo apenas “da boca para fora”, superficialmente. 
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Quando o pecador arrependido, contrito perante Deus, discerne Cristo como expiação 
em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida 

futura, seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Toda pessoa que crê 
deve sujeitar sua vontade inteiramente à vontade de Deus e manter-se em estado de 

arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e 
avançando de força em força, de glória em glória. — The SDA Bible Commentary 

[E.G. White Comments], vol. 6, p. 1070.  

B. De que modo o apóstolo Paulo descreve a fé que torna possível a 

justificação? Gálatas 5:6.  

Gl 5:6 — Porque, em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude 

alguma, mas, sim, a fé que opera por caridade. 

A fé salvadora é um ajuste pelo qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus 

em aliança. Fé genuína é vida. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, uma firme 
confiança pela qual a alma se torna uma força vitoriosa. — O Desejado de Todas as 

Nações, p. 347.  

C. O que essa fé fará por quem a possui? Mateus 21:21.  

Mt 21:21 — Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se 

tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a 

este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 

Quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se 
manifesta fé genuína. Essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as 

afeições da alma; seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo, e seu 
caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas sim 

que opera por amor, e o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se 

semelhante ao caráter divino. — Mensagens escolhidas, vol. 1, pp. 391 e 392.  

 

Quarta-feira, 8 de novembro 

4. EXEMPLO DE UMA FÉ QUE JUSTIFICA  

A. O que prova que Abraão possuía não só uma fé casual, mas uma fé 

justificadora? Tiago 2:21-23.  

Tg 2:21-23 — Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, 
quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22 Bem vês que a fé cooperou com 

as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, 23 e cumpriu-se a Escritura, 
que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado 

o amigo de Deus. 

O apóstolo Tiago viu que perigos surgiriam no apresentar o assunto da justificação 

pela fé, e trabalhou para mostrar que a fé genuína não pode existir sem obras 
correspondentes. É apresentada a experiência de Abraão. “Bem vês”, diz ele, “que a 

fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada”. Desse 
modo, a fé genuína faz uma obra genuína no crente. Fé e obediência trazem uma 

experiência firme e valiosa.  

Há uma crença que não é uma fé salvadora. A Palavra declara que o diabo crê e 

estremece. A assim chamada fé que não opera por amor e não purifica a alma não 
justificará homem algum. [...] Abraão creu em Deus. Como sabemos que ele creu? As 

obras dele testificavam do caráter de sua fé, e sua fé foi considerada como justiça. — 

The SDA Bible Commentary [E.G. White Comments], vol. 7, p. 936.  
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B. Que instrução clara Jesus frequentemente repetiu, mesmo àqueles cuja 

vida revelava que eles haviam sido justificados pela fé? João 5:14.  

Jo 5:14 — Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são; 

não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. 

A fé que consegue levar-nos em vital contato com Cristo exprime de nossa parte 
suprema preferência, perfeita confiança, inteira consagração. Essa fé opera por amor 

e purifica a alma. Opera na vida do seguidor de Cristo a verdadeira obediência aos 
mandamentos de Deus, pois amor a Deus e amor aos homens será o resultado da 

vital ligação com Cristo. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 334.  

Ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade ao Senhor e com Ele 

cooperar, a pessoa manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo 
Espírito Santo, e há harmonia entre o propósito do coração e a prática da vida. Todo 

pecado deve ser renunciado como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da 
glória, e o crente tem de ter uma experiência progressiva, fazendo continuamente as 

obras de Cristo. É pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se 

retém a bênção da justificação. — Ibidem, p. 397. 

 

Quinta-feira, 9 de novembro 

5. ILUSTRAÇÕES DA FÉ VERDADEIRA 

A. O que o mercador estava pronto a sacrificar a fim de obter a pérola 

verdadeira? O que a pérola verdadeira representa? Mateus 13:45 e 46.  

Mt 13:45 e 46 — Outrossim, o Reino dos céus é semelhante ao homem negociante 
que busca boas pérolas; 46 e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu 

tudo quanto tinha e comprou-a. 

A justiça de Cristo, como uma pérola branca e pura, não tem defeito nem mancha 

alguma. Nenhuma obra humana pode aperfeiçoar a grande e preciosa dádiva de 
Deus. É irrepreensível. Em Cristo “estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e 

da ciência” (Colossenses 2:3). — Parábolas de Jesus, p. 115.  

B. Por que é que muitos não encontram essa grande pérola, a justiça de 

Cristo? Apocalipse 3:17.  

Ap 3:17 — Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta (e não 

sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu). 

Alguns há que parece sempre buscarem a pérola celestial. Não renunciam, porém, 
completamente a seus maus hábitos. Não morrem para o próprio eu, para que Cristo 

viva neles. Por esse motivo, não acham a pérola valiosa. Não venceram sua ambição 
profana e seu amor às atrações do mundo. Não tomam a cruz e não seguem a Cristo 

no caminho da abnegação e do sacrifício. Quase cristãos, mas não totalmente, 
parecem estar perto do reino do Céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não 

completamente salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos. — 

Ibidem, p. 118.  

 

Sexta-feira, 10 de novembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Embora não sejamos salvos por nossas obras, o que será visto na vida de 

alguém justificado pela fé? 
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2. O que demonstra a diferença entre uma fé real e uma fé nominal?  

3. O que a fé genuína faz por quem a possui?  

4. Que importante relação existe entre fé e obras?  

5. Cite um grande perigo para os que parecem ser cristãos.  
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Lição 7 | Sábado, 18 de novembro de 2017 

Chamado ao arrependimento 
Deus, com a Sua destra, o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel o 

arrependimento e remissão de pecados (Atos 5:31).  

O chamado e a justificação não são a mesma coisa. O chamado é o atrair do pecador 

para Cristo, e é a operação do Espírito Santo no coração, convencendo do pecado e 

convidando ao arrependimento. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 390. 

Estudo adicional: The Signs of the Times, 14 de fevereiro de 1895; 29 de julho de 

1913. 

 

Domingo, 12 de novembro 

1. TRISTEZA PELO PECADO PRODUZIDA POR DEUS 

A. O que devemos fazer para que nossos pecados possam ser perdoados por 

Deus? Atos 3:19. 

At 3:19 — Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados 

sejam cancelados,  

B. O que sempre acompanhará o verdadeiro arrependimento, e como ele 

afetará o coração e a vida? 2 Coríntios 7:9 e 10. 

2 Co 7:9 e 10 — agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes 

contristados para o arrependimento; pois fostes contristados segundo Deus; de 

maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. 10 Porque a tristeza 

segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende; 

mas a tristeza do mundo opera a morte. 

O arrependimento inclui tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Não 

renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade; enquanto 

não nos afastarmos dele sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de 

vida. — Caminho a Cristo, p. 23.  

Sofremos, muitas vezes, porque nossas maldades produzem consequências 

desagradáveis; mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o 

resultado da obra do Espírito Santo. Ele revela nossa ingratidão de coração que 

desprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos arrependidos ao pé da cruz. Cada 

pecado fere mais uma vez a Jesus; e ao olharmos Àquele a quem traspassamos, 

choramos as transgressões que Lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia 

do pecado. — O Desejado de Todas as Nações, p. 300. 

 

Segunda-feira, 13 de novembro 

2. O DOM DO ARREPENDIMENTO 

A. Como a oração de Davi ilustra a natureza do verdadeiro arrependimento? 

Salmos 51:1-4, 10-13. 

Sl 51:1-4, 10-13 — Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; 

apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2 Lava-
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me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 Porque eu 

conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 4 

Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas 

justificado quando falares e puro quando julgares. [...] 10 Cria em mim, ó Deus, um 

coração puro e renova em mim um espírito reto. 11 Não me lances fora da tua 

presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12 Torna a dar-me a alegria da 

tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 13 Então, ensinarei aos 

transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 

Davi reconheceu a enorme maldade de sua transgressão; viu a contaminação de sua 

alma; odiou o pecado. Não suplicava apenas por perdão, mas também por um 

coração puro. Desejava ardentemente a alegria da santidade — ser restaurado à 

harmonia e comunhão com Deus. — Caminho a Cristo, p. 25. 

B. O que a Bíblia ensina sobre a fonte do verdadeiro arrependimento? 

Romanos 2:4. 

Rm 2:4 — Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e 

longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? 

Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos 

arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. 

Cristo é a Fonte de todo impulso bom. Unicamente Ele é capaz de implantar no 

coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda certeza 

de nossa própria pecaminosidade, são uma evidência de que Seu Espírito está 

operando em nosso coração. — Ibidem, p. 26. 

C. Como podemos obter esse tipo de arrependimento? Mateus 11:28; Atos 

5:31. 

Mt 11:28 — Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos 

aliviarei. 

At 5:31 — Deus, com a Sua destra, O elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel 

o arrependimento e remissão dos pecados. 

As palavras da vida não ensinam que o pecador deve se arrepender antes que possa 

atender ao convite de Cristo: “Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 

oprimidos, e Eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). Os homens devem ir a Cristo porque O 

veem como seu Salvador, seu único Ajudador, a fim de que possam arrepender-se, 

pois, se pudessem se arrepender sem ir a Cristo, poderiam também ser salvos sem 

Cristo. É a virtude que vem de Jesus que leva ao arrependimento verdadeiro. [...] O 

arrependimento é um dom de Cristo tanto quanto o perdão, e não pode ser 

encontrado na alma em que Jesus não operou. Assim como não podemos ser 

perdoados sem Cristo, não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo 

desperte a consciência. Cristo atrai o errante pela exposição de Seu amor na cruz, e 

isso suaviza o coração, impressiona a mente e inspira contrição e arrependimento na 

alma. — The Review and Herald, 1º de abril de 1890. 

 

Terça-feira, 14 de novembro 

3. CONDIÇÕES PARA O PERDÃO 
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A. Quais são as condições estabelecidas na Palavra de Deus para se obter o 

perdão? Provérbios 28:13; Tiago 5:16. 

Pv 28:13 — O que encobre as suas transgressões nunca prosperará; mas o que as 

confessa e deixa alcançará misericórdia. 

Tg 5:16 — Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para 

que sareis; a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 

As condições para obter misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O 

Senhor não exige que façamos coisas dolorosas a fim de obter o perdão dos pecados. 

Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras 

penitências a fim de recomendar nossa alma ao Deus do Céu ou redimir nossas 

transgressões; mas aquele que confessa e abandona os seus pecados alcançará 

misericórdia. — Caminho a Cristo, p. 37. 

B. Quando ofendemos nosso irmão, a quem também ofendemos? O que 

nosso dever para com nosso irmão deve nos ensinar? Mateus 25:40; 1 Pedro 

4:8. 

Mt 25:40 — E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o 

fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 

1 Pe 4:8 — Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque 

a caridade cobrirá a multidão de pecados, 

Confesse seus pecados a Deus, que é o Único que os pode perdoar, e suas faltas uns 

aos outros. Se você ofendeu o seu amigo ou vizinho, deve reconhecer sua culpa, e é 

dever dele perdoá-lo completamente. Você deve buscar então o perdão de Deus, 

porque o irmão a quem feriu é propriedade dEle e, ao ofendê-lo, você pecou contra o 

Criador e Redentor dele. — Ibidem, p. 37. 

C. A quem devemos confessar nossos pecados? Como o pecado deve ser 

confessado? Salmos 32:5; Mateus 5:23 e 24. 

Sl 32:5 — Confessei-Te o meu pecado e a minha maldade não encobri; dizia eu: 

Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e Tu perdoaste a maldade do meu 

pecado. 

Mt 5:23 e 24 — Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que 

teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24 deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai 

reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta. 

A confissão verdadeira tem sempre caráter específico, e faz distinção entre pecado e 

pecado. As faltas podem ser de tal natureza que devam ser apresentadas apenas a 

Deus; podem ser erros que devam ser confessados a pessoas que foram ofendidas 

por eles; ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados 

publicamente. Toda confissão, no entanto, deve ser definida e sem rodeios, 

reconhecendo exatamente os pecados dos quais você é culpado. — Ibidem, p. 38. 

O pecado de caráter privado [particular] deve ser confessado a Cristo, o único 

mediador entre Deus e o homem, pois “se alguém pecar, temos um advogado para 

com o Pai, Jesus Cristo, o Justo” (1 João 2:1). Todo pecado é uma ofensa contra 

Deus, e deve ser confessado a Ele através de Cristo. Todo pecado público deve ser 

confessado de forma igualmente pública. — Obreiros evangélicos, p. 216. 
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Quarta-feira, 15 de novembro 

4. O PERIGO DA JUSTIFICAÇÃO PRÓPRIA 

A. Quando o Senhor perguntou a Adão e Eva sobre o pecado deles, como a 

resposta insinuou que não era realmente sua culpa? Gênesis 3:12 e 13. 

Gn 3:12 e 13 — Então, disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me 

deu da árvore, e comi. 13 E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E 

disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. 

Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, ficaram cheios de um sentimento 

de vergonha e terror. A princípio, seu único pensamento era como desculpar seu 

pecado e escapar à temida sentença de morte. Quando o Senhor os interrogou sobre 

o seu pecado, Adão respondeu, colocando a culpa em parte sobre Deus e em parte 

sobre a companheira: “Mas foi a mulher que o Senhor me deu que me ofereceu do 

fruto, e eu o comi”. A mulher culpou a serpente, dizendo: “A serpente me enganou, e 

eu comi” (Gênesis 3:12 e 13). Por que [o Senhor] fez a serpente? Por que permitiu a 

ela entrar no jardim? Essas eram as perguntas subentendidas nas palavras com que 

ela procurava desculpar seu pecado, lançando assim sobre Deus a responsabilidade 

pela queda. — Caminho a Cristo, p. 40. 

B. Que tentação geralmente acomete alguém que é surpreendido pecando, e 

por que o ceder a esse impulso torna a confissão sem efeito? Jó 9:20; Lucas 

16:15. 

Jó 9:20 — Se eu me justificar, a minha boca me condenará; se reto me disser, 

então, me declarará perverso. 

Lc 16:15 — E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos 

homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é 

elevado perante Deus é abominação. 

O espírito de justificação própria originou-se com o pai da mentira, e tem sido 

manifestado por todos os filhos e filhas de Adão. Confissões desse tipo não são 

inspiradas pelo Espírito divino, e não são aceitáveis a Deus. O arrependimento 

verdadeiro levará o homem a suportar ele mesmo sua culpa, e reconhecê-la sem 

engano ou hipocrisia. — Idem. 

C. Como Paulo reconheceu seu pecado de maneira específica? Que atitude 

humilde ele manifestou após sua conversão (Atos 9:3-6)? Atos 26:10 e 11. 

At 9:3-6 — E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, 

subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4 E, caindo em terra, ouviu uma 

voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5 E ele disse: Quem és, 

Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti 

recalcitrar contra os aguilhões. 6 E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que 

queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito 

o que te convém fazer. 

At 26:10 e 11 — O que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido poder dos 

principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões; e, quando os 

matavam, eu dava o meu voto contra eles. 11 E, castigando-os muitas vezes por 

todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra 

eles, até nas cidades estranhas os persegui. 
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Os exemplos que a Palavra de Deus nos apresenta de genuína humilhação e 

arrependimento revelam um espírito de confissão em que não há desculpa pelo 

pecado nem tentativa de se justificar. Paulo não procurava desculpar-se; pintava seus 

pecados nas cores mais negras, e não tentava diminuir sua culpa [cita-se Atos 26:10 

e 11]. Não hesita em afirmar que “Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 

pecadores, dos quais eu sou o principal” (1 Timóteo 1:15). — Ibidem, p. 41. 

 

Quinta-feira, 16 de novembro 

5. TUDO OU NADA 

A. O que Deus nos pede para entregar a Ele, e o que isso envolve? Provérbios 

23:26; Lucas 14:33. 

Pv 23:26 — Dá-Me, filho Meu, o teu coração, e os teus olhos observem os Meus 

caminhos. 

Lc 14:33 — Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não 

pode ser Meu discípulo. 

Deus exige uma entrega total do coração a fim de que o pecador possa ser 

justificado. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 366. 

Ao nos entregarmos a Deus, é necessário renunciarmos a tudo que nos separa dEle. 

Por isso diz o Salvador: “Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui 

não pode ser Meu discípulo” (Lucas 14:33 — Nova Versão Internacional, 2001). 

Qualquer coisa que afaste de Deus o coração tem de ser renunciada. Mamom1 é o 

ídolo de muitos. O amor do dinheiro e a ambição de fortuna é a cadeia de ouro que os 

liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Uma vida de 

comodidade egoísta, irresponsável, constitui o ídolo de outros. Mas essas algemas 

escravizantes têm de ser quebradas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e 

metade ao mundo. Não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. — 

Caminho a Cristo, p. 44. 

B. Por que a oração do publicano por misericórdia foi ouvida? Lucas 18:13 e 

14. 

Lc 18: 13 e 14 — O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria 

levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de 

mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; 

porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si 

mesmo se humilha será exaltado. 

A oração do publicano foi ouvida porque demonstrava entrega, empenhando-se para 

se apoderar da Onipotência. O próprio eu não parecia nada além de vergonha para o 

publicano. [O eu] precisa ser considerado assim por todos os que buscam a Deus. 

Pela fé — fé que renuncia a toda confiança própria — o necessitado suplicante pode 

tomar posse do poder infinito. 

                                           
1 Mamom: É um termo derivado da Bíblia, usado para descrever, na maioria das vezes, riqueza material ou cobiça. A própria 

palavra deriva do hebraico “Mamom”, que significa literalmente “dinheiro”. Como um ser, Mamon representa a ganância ou a 

avareza. Quando personificado, sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aspecto deformado, que carrega um 

grande saco de moedas de ouro e “suborna” os humanos para obter suas almas. 
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Nenhuma cerimônia externa pode substituir a simples fé e a renúncia total de si 

mesmo. Mas ninguém pode, pelos seus próprios esforços, esvaziar-se do eu. 

Podemos apenas permitir que Cristo execute a obra. — Parábolas de Jesus, p. 159. 

 

Sexta-feira, 17 de novembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Quais são as duas coisas que o arrependimento verdadeiro inclui? 

2. Como o arrependimento é um dom concedido, em vez de algo que 

precisamos fazer? 

3. O que devemos fazer para obter o perdão dos nossos pecados? 

4. O que mostra que uma pessoa verdadeiramente arrependida não dará 

nenhuma desculpa para o pecado? 

5. Do que devemos estar dispostos a desistir a fim de receber justificação? 
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Lição 8 | Sábado, 25 de novembro de 2017 

Perdão 
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo 

Jesus, homem (1 Timóteo 2:5). 

O arrependimento, assim como o perdão, é dom de Deus por meio de Cristo. É 

através da influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos 

nossa necessidade de perdão. — Fé e obras, p. 38. 

Estudo adicional: The Signs of the Times, 14 de fevereiro de 1895; 29 de julho 

de 1913. 

 

Domingo, 19 de novembro 

1. ATRAVÉS DE CRISTO 

A. O que Deus nos oferece por meio da redenção realizada por Jesus Cristo, e 

com que objetivo? Colossenses 1:14; Atos 26:17 e 18. 

Cl 1:14 — Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos 

pecados. 

At 26:17 e 18 — Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, 18 

para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a 

Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados 

pela fé em Mim. 

Jesus conhece as circunstâncias de cada pessoa. Você pode dizer: Sou pecador, muito 

pecador. Talvez seja; mas quanto pior for, mais você precisa de Jesus. Ele não 

despreza nenhuma pessoa que chora, contrita [...]. Ele ordena a cada alma trêmula 

que tenha coragem. Perdoará abundantemente a todos os que se aproximarem dEle 

em busca de perdão e restauração. [...] 

A pessoa que se volta para Ele em busca de refúgio, Cristo erguerá acima da 

acusação e da contenda das línguas. Nenhum homem ou anjo mau pode acusar essas 

pessoas. Cristo as une à Sua própria natureza divino-humana. — O Desejado de 

Todas as Nações p. 568. 

O objetivo do grande Mestre é a restauração da imagem de Deus na alma. — 

Fundamentos da educação cristã, p. 436. 

B. Que participação Cristo tem hoje no perdão dos pecadores? Hebreus 4:15; 

1 Timóteo 2:5. 

Hb 4:15 — Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das 

nossas fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 

1Tm 2:5 — Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus 

Cristo, homem. 

[Cristo] Se qualificou para ser não apenas o Representante da humanidade, mas seu 

Advogado, para que cada alma que quiser possa afirmar: “Tenho um Amigo no 

tribunal”. — The Review and Herald, 12 de junho de 1900. 
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Segunda-feira, 20 de novembro 

2. O PERDÃO DE DEUS É A NOSSA JUSTIFICAÇÃO 

A. O que mostra que a justificação e o perdão são a mesma coisa? Romanos 

3:24 e 25. 

Rm 3:24 e 25 — Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção 

que há em Cristo Jesus, 25 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no Seu 

sangue, para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, 

sob a paciência de Deus. 

Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição 

de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo 

Jesus, não por causa de alguma bondade própria, mas porque Cristo o recebe como 

Seu filho por adoção. O pecador obtém o perdão de seus pecados, porque esses 

pecados são carregados por seu Substituto e Penhor. O Senhor fala a Seu Pai 

celestial, dizendo: “Este é Meu filho. Eu o liberto da condenação da morte, dando-lhe 

Minha apólice de seguro de vida — a vida eterna — porque tomei o seu lugar e sofri 

por seus pecados. Ele é mesmo Meu filho amado”. Assim o homem, perdoado e 

revestido das belas vestes da justiça de Cristo, se encontra irrepreensível diante de 

Deus.  

O pecador pode errar, mas ele não é rejeitado sem misericórdia. Sua única 

esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. O 

papel do Pai é perdoar nossas transgressões e pecados, porque Cristo tomou sobre Si 

nossa culpa e nos libertou, atribuindo-nos Sua própria justiça. Seu sacrifício cumpre 

totalmente as demandas da justiça. — Fé e obras, pp. 103 e 104. 

B. Que consequências transformadoras estão reservadas àqueles a quem 

Deus perdoa? Romanos 8:28-30. 

Rm 8:28-30 — E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29 Porque 

os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de 

seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30 E aos que 

predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; 

e aos que justificou, a esses também glorificou. 

A obra da redenção envolve consequências difíceis para o homem conceber. “As 

coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem 

são as que Deus preparou para os que O amam” (1 Coríntios 2:9). Quando, atraído 

pelo poder de Cristo, o pecador se aproxima da cruz erguida e se prostra diante dela, 

ocorre uma nova criação. Um novo coração lhe é dado. Torna-se uma nova criatura 

em Cristo Jesus. A santidade acha que não há mais nada para exigir. Deus mesmo é 

“justificador daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:26). E “aos que justificou, a 

esses também glorificou” (Romanos 8:30). Grande como sejam a vergonha e a 

degradação causadas pelo pecado, ainda maior será a honra e a exaltação produzidas 

pelo amor redentor. Aos seres humanos que lutam por conformidade com a imagem 

divina será concedido um suprimento do tesouro celeste, uma excelência de poder, 

que os erguerá acima dos próprios anjos que jamais caíram. — Parábolas de Jesus, 

pp. 162 e 163 [itálicos do editor]. 
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Terça-feira, 21 de novembro 

3. ACEITANDO O PERDÃO DE DEUS 

A. Na parábola do filho pródigo, o que podemos aprender do amor perdoador 

de Deus para conosco? Lucas 15:20-23. 

Lc 15:20-23 — E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, 

viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao 

pescoço, e o beijou. 21 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti e já 

não sou digno de ser chamado teu filho. 22 Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 

depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos 

pés, 23 e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos e alegremo-nos. 

Na parábola, não há insulto, nada é lançado em rosto1 do pródigo pelo seu mau 

caminho. O filho sente que o passado é perdoado e esquecido, apagado para sempre. 

E assim Deus diz ao pecador: “Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas 

ofensas; como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados” (Isaías 44:22). “Eu 

perdoarei a sua iniquidade, e não Me lembrarei mais do seu pecado” (Jeremias 

31:34). “Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus 

pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se para o 

nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o Seu perdão” (Isaías 55:7). “Naqueles dias, 

naquela época”, declara o Senhor, “se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada 

será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado” (Jeremias 

50:20). 

Que garantia essa, da disposição de Deus em receber o pecador arrependido! — 

Ibidem, pp. 204 e 205. 

Cristo veio a este mundo para provar a falsidade dessa afirmação [de que Deus não 

perdoa e o pecador está perdido], para mostrar que Deus é amor, e que como um pai 

tem piedade de seus filhos, assim o Senhor Se compadece dos que O temem. Siga o 

Salvador desde a manjedoura até a cruz, observe Sua vida de ministério altruísta, a 

agonia no jardim e a morte na cruz, e saiba que em Deus há perdão abundante. Ele 

odeia o pecado, mas ama o pecador com um amor que ultrapassa a compreensão. — 

The Review and Herald, 19 de janeiro de 1911. 

B. No que devemos realmente crer a fim de sermos vencedores? Marcos 2:5. 

Mc 2:5 — E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus 

pecados. 

Aqui é onde milhares erram: não creem que Jesus lhes perdoe pessoalmente, 

individualmente. Não tomam a Deus em Sua palavra. É privilégio de todos os que 

cumprem as condições saber por si mesmos que o perdão é amplamente oferecido 

para todo pecado. Abandone a desconfiança de que as promessas de Deus não se 

referem a você. Elas existem para todo pecador arrependido. Força e graça foram 

providenciadas por meio de Cristo, distribuídas pelos anjos ministradores a toda alma 

crente. Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça 

em Jesus, que morreu por ele. Cristo está ansioso para arrancar as roupas 

manchadas e poluídas pelo pecado, e vesti-lo com os trajes brancos da justiça; Ele 

lhe ordena viver, e não morrer. — Caminho a Cristo, pp. 52 e 53. 

                                           
1 Lançado em rosto: Mesmo que, popularmente, “jogado na cara”. 
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Quarta-feira, 22 de novembro 

4. O PERDÃO HUMANO E O PERDÃO DIVINO 

A. Quando um pecador é perdoado, o que ele deve fazer? Quem esse perdão 

deve alcançar? Lucas 11:4; Mateus 6:15. 

Lc 11:4 — Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer 

que nos deve; e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. 

Mt 6:15 — Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso 

Pai vos não perdoará as vossas ofensas. 

Nada pode justificar alguém que se recusa a perdoar. Aquele que não é 

misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora 

de Deus. [...] 

É verdade que essa pessoa pode ter sido perdoada uma vez, mas seu espírito 

impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus. Está separada de 

Deus e na mesma condição em que estava antes de ter sido perdoada. Negou seu 

arrependimento, e os pecados pesam sobre ela como se nunca tivesse se 

arrependido. — Parábolas de Jesus, p. 251. 

[Cita-se Lucas 11:4] A pessoa que não está disposta a perdoar corta o único canal 

por que pode receber misericórdia de Deus. Não devemos pensar que estamos no 

direito de não perdoar as pessoas que nos ofenderam a menos que elas confessem 

seu erro. É dever delas, sem dúvida, humilhar a alma pelo arrependimento e 

confissão; mas devemos ter espírito de compaixão para com os que nos ofenderam, 

quer confessem quer não seus erros. Não importa quão cruelmente nos tenham 

ferido, não devemos nutrir ressentimentos, sentindo autopiedade pelos males que nos 

causaram; mas do modo como esperamos que Deus nos perdoe as ofensas, devemos 

perdoar a todos os que nos fizeram mal. — O maior discurso de Cristo, pp. 113 e 

114. 

B. Até que ponto devemos perdoar aqueles que nos ofenderam? Lucas 17:3 e 

4. 

Lc 17:3 e 4 — Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o; 

e, se ele se arrepender, perdoa-lhe; 4 e, se pecar contra ti sete vezes no dia e sete 

vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. 

C. Como Jesus perdoou mesmo aqueles que foram responsáveis por Sua 

morte? Lucas 23:34. 

Lc 23:34 — E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, 

repartindo as suas vestes, lançaram sortes. 

Jesus estava adquirindo o direito de Se tornar o Advogado dos homens na presença 

do Pai.  

Aquela oração de Cristo por Seus inimigos abraçava o mundo inteiro. Abrangia todo 

pecador que já vivera ou viria a viver, desde o começo do mundo até o fim do tempo. 

Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. A todos é gratuitamente 

oferecido o perdão. — O Desejado de Todas as Nações, p. 745. 
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Quinta-feira, 23 de novembro 

5. A ABUNDÂNCIA DO PERDÃO DIVINO 

A. O que mostra que o perdão de Deus também nos recupera de uma vida 

pecaminosa? 1 João 1:9 (última parte). 

1 Jo 1:9 (ú.p.) — [...] Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar 

de toda injustiça. 

O perdão divino não é apenas um ato judicial pelo qual Ele nos livra da condenação. 

Não apenas somos perdoados do pecado, mas resgatados dele. É o transbordamento 

de amor redentor que transforma o coração. Davi tinha a verdadeira ideia do perdão 

quando orou: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito 

reto” (Salmos 51:10). E outra vez ele diz: “Quanto está longe o Oriente do Ocidente, 

assim afasta de nós as nossas transgressões” (Salmos 103:12). — O maior discurso 

de Cristo, p. 114. 

B. Como podemos saber que a graça perdoadora de Deus não apenas 

justifica o pecador penitente, mas também o renova para uma vida de 

obediência? Tito 3:3-8. 

Tt 3:3-8 — Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, 

extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e 

inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 4 Mas, quando apareceu a benignidade e 

caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, 5 não pelas obras de justiça 

que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da 

regeneração e da renovação do Espírito Santo, 6 que abundantemente ele derramou 

sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, 7 para que, sendo justificados pela sua 

graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8 Fiel é a 

palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem 

aplicar-se às boas obras; estas coisas são boas e proveitosas aos homens. 

[Paulo] ordena a Tito instruir a igreja de que, embora deva confiar nos méritos de 

Cristo para a salvação, a graça divina, habitando na mente, conduzirá ao fiel 

cumprimento de todos os deveres da vida. — Santificação, p. 87. 

 

Sexta-feira, 24 de novembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Por que só podemos obter o perdão do pecado através de Jesus? Por que 

foi necessário que ele participasse da nossa natureza humana decaída? 

2. Como podemos encorajar os que estão desanimados e em erro? 

3. De que devemos nos lembrar quando somos tentados a crer que não 

podemos ir a Deus depois que pecamos? 

4. Como devemos tratar os que nos ofenderam? O que nos acontecerá se nos 

recusarmos a perdoar os outros? 

5. O que ocorrerá no coração dos que recebem o perdão de Deus? 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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Sábado, 2 de dezembro de 2017 

Oferta de primeiro sábado 
Para uma igreja no Nepal 

 

O Nepal é um país localizado no sul da Ásia, com 26,4 milhões de habitantes. É uma 

nação multiétnica, com o nepalês como língua oficial. Katmandu é a capital e a maior 

cidade. O Nepal moderno é uma república parlamentar laica. 

Mesmo sendo um país laico1, a conversão é proibida no Nepal, onde a população é 

composta principalmente por hindus e budistas. No entanto, sempre há portas 

abertas pelo poderoso Senhor para Seu povo realizar Sua obra. 

Faz alguns anos que a mensagem do Movimento de Reforma entrou no Nepal. A 

verdade tem se aprofundado neste país. Sendo assim, sabemos muito bem que o 

arqui-inimigo não se aquieta. Ele anda em derredor, bramando como leão, 

procurando enganar, se possível, os próprios eleitos. 

Nesse país há várias almas interessadas. Temos especialmente um grupo que se 

afastou dos Adventistas do Sétimo Dia, com o qual estudamos a história da igreja — 

os tristes eventos que ocorreram durante a Primeira Guerra Mundial. Essa obra, pela 

graça de Deus, produziu um bom resultado. Temos três grupos estudando com 

empenho a verdade presente enquanto fazem evangelismo neste país. Mas, na 

verdade, isso é muito difícil em um país onde a conversão é proibida. 

“Se já houve tempo em que se devam fazer sacrifícios, esse momento é agora. Os 

que têm dinheiro devem compreender que agora é o tempo de empregá-lo para 

Deus. Não sejam absorvidos recursos financeiros para multiplicar instalações onde a 

obra já está estabelecida. Não se acrescente construção a construção onde já estão 

concentrados muitos interesses. Empreguem-se os recursos na formação de centros 

em campos novos. Assim, será possível ganhar almas que desempenharão sua parte 

em produzir. 

Temos de pensar em nossas missões nos países estrangeiros. Algumas delas estão 

lutando para se estabilizarem; não têm acesso nem mesmo às mais precárias 

infraestruturas. Em vez de aumentar as instalações já existentes, desenvolvamos a 

obra nesses campos necessitados.” — Testemunhos para a igreja, vol. 6, p. 450. 

É nosso sincero apelo a todos os nossos queridos irmãos de perto e de longe, para 

que nos ajudem a adquirir um terreno e, além disso, a construir uma igreja no Nepal 

para o grupo recém-formado. 

Que Deus abençoe aqueles que prestarem seu apoio de todo o coração a essa obra. 

Amém. 

 

Seus irmãos e irmãs do Nepal 

                                           
1 País laico: País que professa o laicismo, ou seja, que afirma não ser influenciado por princípios religiosos; que afirma não ser 

submisso a uma constituição confessional. Que não é regido por doutrina religiosa, mas sim por princípios civis neutros. 
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Lição 9 | Sábado, 2 de dezembro de 2017 

Nascidos de Deus 
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado; antes, 

Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o Maligno não lhe toca (1 João 5:18). 

Quem não sabe o que é ter uma experiência nas coisas de Deus; quem não sabe o 

que é ser justificado pela fé e não tem o testemunho do Espírito, de que é aceito por 

Jesus Cristo, precisa nascer de novo. — The Review and Herald, 12 de maio de 1896. 

Estudo adicional: O Desejado de Todas as Nações, pp. 167-177 (capítulo 17: 

“Nicodemos”). 

 

Domingo, 26 de novembro 

1. O CONVITE 

A. Que convite Jesus faz a todos? Mateus 11:28-30. 

Mt 11:28-30 — Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos 

aliviarei. 29 Tomai sobre vós o Meu jugo, e aprendei de Mim, que Sou manso e 

humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 30 Porque o Meu 

jugo é suave, e o Meu fardo é leve. 

É um erro pensar que você deve se arrepender antes de poder ir a Jesus. Vá a Cristo 

assim como está, e contemple o amor dEle até que seu coração duro seja 

quebrantado. — The Review and Herald, 3 de setembro de 1901. 

B. O que Nicodemos foi impressionado a fazer, e por quê? João 3:1 e 2. 

Jo 3:1 e 2 — E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos 

judeus. 2 Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és 

Mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que Tu fazes, se Deus 

não for com ele. 

Nicodemos ouviu a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo 

indicando ao povo Aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Ele próprio 

sentiu haver falta de espiritualidade entre os judeus que, em grande parte, eram 

dominados pela hipocrisia e pela ambição mundana. Esperava ver um melhor estado 

de coisas na época da vinda do Messias. No entanto, a penetrante mensagem do 

Batista falhou em levá-lo à convicção do pecado. Fariseu rígido, se orgulhava de suas 

boas obras. Era grandemente estimado por sua beneficência e liberalidade na 

manutenção do serviço do templo, e se sentia seguro quanto ao favor de Deus. — O 

Desejado de Todas as Nações, p. 171. 

 

Segunda-feira, 27 de novembro 

2. VOCÊ PRECISA NASCER DE NOVO 

A. De acordo com Jesus, o que uma pessoa deve se tornar antes de poder ver 

o Reino dos Céus, e por quê? João 3:3. 

Jo 3:3 — Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele 

que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. 
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[Nicodemos] Ficou assustado diante da ideia de um reino demasiado puro para ser 

visto por ele em seu estado atual. — Ibidem, p. 171. 

Nenhum homem pode de si mesmo entender seus erros. “Enganoso é o coração, mais 

do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá?” (Jeremias 17:9). Os lábios 

podem expressar uma pobreza de alma que o coração não reconhece. Ao passo que 

fala a Deus sobre pobreza de espírito, o coração pode estar inchado com a presunção 

de sua humildade superior e exaltada justiça. Só há uma forma de se obter o 

verdadeiro conhecimento de si mesmo. Devemos olhar a Cristo. A falta de 

conhecimento sobre Ele é que dá aos homens uma ideia tão elevada sobre sua 

própria justiça. Ao contemplarmos a pureza e excelência de Jesus, veremos nossa 

fraqueza, pobreza e defeitos como realmente são. Veremos o quanto estamos 

perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer 

pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será por nossa própria bondade, 

mas pela graça infinita de Deus. — Parábolas de Jesus, p. 159. 

B. Logo em seguida, como Jesus explicou essa verdade a Nicodemos, e o que 

Ele queria dizer com isso? João 3:4-6. 

Jo 3:4-6 — Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 

Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5 Jesus respondeu: 

Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não 

pode entrar no Reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido 

do Espírito é espírito. 

Jesus continuou: “O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é 

espírito” (João 3:6). Por natureza, o coração é mau, e “quem do imundo tirará o 

puro? Ninguém” (Jó 14:4). Nenhuma invenção humana pode encontrar o remédio 

para a alma pecadora. “A inclinação da carne é inimizade contra Deus; pois não é 

sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” (Romanos 8:7). “Do coração 

procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos 

testemunhos e blasfêmias” (Mateus 15:19). A fonte do coração deve ser purificada 

para que o regato possa se tornar puro. Aquele que se empenha para alcançar o Céu 

por seu próprio esforço em obedecer à Lei está tentando o impossível. Não há 

segurança para uma pessoa que tenha apenas uma religião formal, uma aparência de 

piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma 

transformação da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado, e brota uma vida toda 

nova. Essa mudança só pode acontecer por meio da eficiente obra do Espírito Santo. 

— O Desejado de Todas as Nações, p. 172. 

 

Terça-feira, 28 de novembro 

3. CONVERSÃO 

A. Que bênção essencial o evangelho também inclui, e por quê? Gálatas 3:14; 

Atos 3:26. 

Gl 3:14 — Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para 

que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 

At 3:26 — Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que 

nisso vos abençoasse, e vos desviasse, a cada um, das vossas maldades. 
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B. Por que nos é impossível abandonar uma vida pecaminosa? Romanos 8:7. 

Rm 8:7 — Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 

sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

É impossível para nós, em nossa própria força, escapar do abismo do pecado no qual 

estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio, e não podemos transformá-lo. “Quem 

do imundo tirará o puro? Ninguém!” (Jó 14:4). “A inclinação da carne é inimizade 

contra Deus, pois não é sujeita à Lei de Deus, nem em verdade o pode ser” 

(Romanos 8:7). A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, 

todos têm sua devida esfera de ação, mas são impotentes neste caso. Poderão levar 

a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração; são 

incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que atue por dentro, 

uma nova vida que venha do alto, antes que os homens possam ser transformados 

do pecado para a santidade. Esse poder é Cristo. Apenas Sua graça é que pode 

despertar as faculdades inativas da alma, e atraí-la para Deus e para a santidade. 

Disse o Salvador: “Aquele que não nascer de novo” — a menos que receba um novo 

coração, novos desejos, propósitos e motivos que levam a uma nova vida — “não 

pode ver o reino de Deus” (João 3:3). — Caminho a Cristo, p. 18. 

C. Embora não possamos mudar nosso coração pecaminoso por nós mesmos, 

o que podemos fazer? Josué 24:15. 

Js 24:15 — Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei 

hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém 

do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor. 

O que vocês precisam entender é a verdadeira força de vontade. É o poder que 

comanda a natureza humana, a capacidade de decisão ou de escolha. Tudo depende 

da ação correta da vontade. Deus deu o poder de escolha ao homem, e cabe a ele 

colocá-lo em prática. Vocês não podem mudar o coração, não podem consagrar a 

Deus as afeições por seus próprios esforços, mas podem decidir servi-lO. Podem 

entregar-Lhe a vontade; Ele então operará em vocês o querer e o efetuar, segundo a 

Sua boa vontade. Desse modo, toda a natureza de vocês será posta sob o controle do 

Espírito de Cristo; as afeições serão centralizadas nEle; os pensamentos estarão em 

harmonia com Ele. — Ibidem, p. 47. 

 

Quarta-feira, 29 de novembro 

4. COMO PODE SER ISSO? 

A. Quem muda nosso coração, e como? João 3:7 e 8; João 12:32. 

Jo 3:7 e 8 — Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. 8 O 

vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para 

onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 

Jo 12:32 — E Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a Mim. 

Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as 

flores; contudo, é invisível, e homem algum sabe de onde vem nem para onde vai. O 

mesmo ocorre quanto à obra do Espírito Santo no coração. Como os movimentos do 

vento, ela não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o 
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tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem descrever todas as circunstâncias 

envolvidas nesse processo. Porém, isso não significa que ela não é convertida. Por 

meio de um agente tão invisível como o vento, Cristo está trabalhando continuamente 

no coração. Pouco a pouco, sem que o alvo dessa obra tenha talvez consciência disso, 

produzem-se impressões que tendem a atrair a mente para Cristo. Elas podem ser 

produzidas pela meditação nEle, pela leitura das Escrituras, ou por ouvir a palavra do 

pregador. De repente, ao chegar o Espírito com um apelo mais direto, a pessoa se 

entrega alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos de uma conversão 

repentina, mas é o resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo 

Espírito de Deus — processo paciente e prolongado. — O Desejado de Todas as 

Nações, p. 172. 

Poderá o pecador resistir a esse amor; poderá se recusar a ser atraído a Cristo. Se, 

porém, não resistir, será levado a Ele. O conhecimento do plano da salvação o levará 

ao pé da cruz, arrependido de seus pecados, os quais causaram os sofrimentos do 

amado Filho de Deus. — Caminho a Cristo, p. 27. 

B. “Nascer de novo” é receber um novo coração — novos desejos, propósitos 

e motivos. Com que devemos nos alimentar para nascer novamente? 1 Pedro 

1:23; 2:2. 

1 Pe 1:23 — Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da 

incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 

1 Pe 2:2 — Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite 

racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo, 

Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a alma nasce de novo, 

“não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela Palavra de Deus, viva, e que 

permanece para sempre” (1 Pedro 1:23). Esse novo nascimento é o resultado de 

receber Cristo como a Palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as 

verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções, e as energias 

antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. — Atos dos apóstolos, p. 

520. 

C. Que luz Deus usa para mudar nosso coração? 2 Coríntios 4:6. 

2 Co 4:6 — Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem 

resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de 

Deus, na face de Jesus Cristo. 

 

Quinta-feira, 30 de novembro 

5. EIS O CORDEIRO DE DEUS 

A. O que devemos compreender por nós mesmos a respeito de Jesus a fim de 

sermos transformados? João 3:14 e 15; João 1:29. 

Jo 3:14 e 15 — E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 

Filho do Homem seja levantado, 15 para que todo aquele que nEle crê não pereça, 

mas tenha a vida eterna. 

Jo 1:29 — No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
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Cristo tem de revelar-Se ao pecador como o Salvador morto pelos pecados do 

mundo; e, ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a 

desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção, e a bondade de Deus nos leva 

ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é 

incompreensível; e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o 

coração, impressiona-lhe o espírito e inspira contrição à alma. — Caminho a Cristo, 

pp. 26 e 27. 

B. O que acontecerá quando nos entregarmos a Cristo? Ezequiel 36:26 - 27. 

Ez 36:26 e 27 — 26Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em 

vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 27Porei 

o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a 

obedecerem fielmente às minhas leis. 

Quando, atraído pelo poder de Cristo, o pecador se aproxima da cruz erguida e se 

prostra diante dela, ocorre uma nova criação. Um novo coração lhe é dado. Torna-se 

uma nova criatura em Cristo Jesus. A santidade acha que não há mais nada para 

exigir. Deus mesmo é “justificador daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:26). E 

“aos que justificou, a esses também glorificou” (Romanos 8:30). — Parábolas de 

Jesus, p. 163. 

C. Ao nascermos de novo, em que unicamente nos gloriaremos? Gálatas 

6:14. 

Gl 6:14 — Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor 

Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo. 

 

Sexta-feira, 1o de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Que experiência essencial Cristo dará a todos que vão a Ele? 

2. O que você deve perceber sobre si mesmo antes de nascer de novo? 

3. Por que achamos tão difícil fazer a coisa certa? 

4. Com que você deve se nutrir a fim de experimentar o novo nascimento? 

5. O que Deus promete fazer quando entregarmos tudo a Cristo? 
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Lição 10 | Sábado, 9 de dezembro de 2017  

Santificação 
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que 
antes havia em vossa ignorância; mas, como é santo Aquele que vos chamou, 

sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto 

escrito está: Sede santos, porque Eu Sou santo (1 Pedro 1:14-16).  

A obra de transformação da impureza para a santidade é contínua. Dia a dia Deus 
trabalha em prol da santificação do homem, e o homem deve cooperar com Ele 

empreendendo perseverantes esforços no cultivo de hábitos corretos. — The Review 

and Herald, 15 de março de 1906. 

Estudo adicional:  

Atos dos apóstolos, pp. 557-567 (capítulo 55: “Transformado pela graça”). 

 

Domingo, 3 de dezembro 

1. O POVO DE DEUS DEVE SER SANTO  

A. Que característica divina preenche o Céu e deve estar presente em todos 

os que desejam comparecer diante de Sua presença? 1 Pedro 1:14-16.  

1 Pe 1:14-16 — Como filhos obedientes, não vos conformando com as 
concupiscências que antes havia em vossa ignorância; 15 mas, como é santo Aquele 

que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, 16 

porquanto escrito está: Sede santos, porque Eu Sou santo. 

A justiça de Deus é absoluta. Essa justiça caracteriza todas as Suas obras, todas as 
Suas leis. Do mesmo modo como Deus é, Seu povo precisa ser. A vida de Cristo deve 

ser revelada na vida de Seus seguidores. Em todos os atos públicos e particulares de 
Jesus, em toda palavra e atitude, via-se piedade prática, e essa piedade deve se 

revelar na vida de Seus discípulos. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 198.  

[...] Deus não pode suportar a presença do pecado. Isso é algo que Ele odeia. […] A 

santidade é o fundamento do trono de Deus; o oposto da santidade é o pecado; o 

pecado crucificou o Filho de Deus. Pudessem os homens ver como o pecado é odioso, 
não o permitiriam, nem se aprofundariam nele. Reformariam sua vida e caráter. Os 

pecados íntimos seriam vencidos. Se quiserem ser santos nos Céus, vocês 
primeiramente precisam ser santos na Terra. — Testemunhos para ministros e 

obreiros evangélicos, p. 145.  

B. Qual tem sido o propósito de Deus para a humanidade desde o princípio? 

O que as Escrituras falam acerca da vontade de Deus para nós? Efésios 1:4; 1 

Tessalonicenses 4:3.  

Ef 1:4 — Como também nos elegeu nEle antes da fundação do mundo, para que 

fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em caridade. 

1Ts 4:3 — Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos 

abstenhais da prostituição. 

 

Segunda-feira, 4 de dezembro 

2. JUSTIÇA IMPUTADA E JUSTIÇA COMUNICADA  
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A. O que mostra que a santificação não é obra de um momento, mas algo 
progressivo? Que passos são enumerados a fim de que alcancemos esse 

alvo? Hebreus 6:1; Filipenses 3:13 e 14; 2 Pedro 1:5-10.  

Hb 6:1 — Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a 

perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e 

de fé em Deus. 

Fp 3:13 e 14 — Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma 
coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as 

que estão diante de mim, 14 prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação 

de Deus em Cristo Jesus. 

2 Pe 1:5-10 — E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à 

vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, 6 e à ciência, a temperança, e à 

temperança, a paciência, e à paciência, a piedade, 7 e à piedade, o amor fraternal, e 

ao amor fraternal, a caridade. 8 Porque, se em vós houver e aumentarem estas 

coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor 

Jesus Cristo. 9 Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao 

longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 10 Portanto, 

irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque, 

fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 

As Escrituras demonstram com clareza que a obra da santificação é progressiva. No 

momento de sua conversão, o pecador encontra paz com Deus por meio do sangue 
que redime, mas sua vida cristã apenas começou. Deve agora aperfeiçoar-se; crescer 

até “a medida da estatura completa de Cristo” (Efésios 4:13). Diz o apóstolo Paulo: 
“Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando 

para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13 e 14). E Pedro nos apresenta os 

passos por meio dos quais a santificação bíblica deve ser atingida: “Pondo nisto 

mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à 

ciência temperança [...]” (2 Pedro 1:5 e 6). — O grande conflito, p. 470.  

A forma como devemos desenvolver nossa própria salvação é explicada de modo 
claro no primeiro capítulo da Segunda Epístola de Pedro. Devemos acrescentar 

constantemente graça a graça, e ao fazermos assim, Deus trabalhará por nós em um 

plano de multiplicação. — The Review and Herald, 15 de março de 1906. 

B. O que a morte de Cristo faz por nós, e qual será a experiência diária 

daqueles em quem Cristo habita? Romanos 5:10.  

Rm 5:10 — Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 
morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua 

vida. 

Justificação significa salvar uma alma da perdição, a fim de que ela possa ser 

santificada e, através da santificação, obter a vida celestial. Justificação significa que 
a consciência, purificada das obras mortas, é preparada de tal maneira para que 

possa receber as bênçãos da santificação. — The SDA Bible Commentary [E.G. White 

Comments], vol. 7, p. 908.  

A justiça interna é comprovada pela justiça externa. Aquele que é justo internamente 

não possui coração duro e insensível, mas dia a dia cresce à imagem de Cristo, 
avançando de força em força. Quem está sendo santificado pela verdade terá 

autocontrole e seguirá nos passos de Cristo até que a graça se perca na glória. A 
justiça pela qual somos justificados é imputada; a justiça pela qual somos 
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santificados é comunicada. A primeira é nosso passaporte para o Céu; a segunda é 

nossa capacitação para ele. — The Review and Herald, 4 de junho de 1895. 

 

Terça-feira, 5 de dezembro 

3. A OBRA DE SANTIFICAÇÃO 

A. A justiça de Cristo nos é imputada [atribuída]. Mas há uma obra a ser 

levada avante. Qual é ela? Qual é o seu propósito? 1 Tessalonicenses 5:23.  

1 Ts 5:23 — E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, 

e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

Nossa santificação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o cumprimento do 
pacto que Deus tem feito com os que se comprometem a estar em santa comunhão 

com Ele, Seu Filho e Seu Espírito. Vocês nasceram de novo? Tornaram-se uma nova 
criatura em Cristo Jesus? Então cooperem com os três grandes Poderes do Céu que 

estão trabalhando em seu favor. — The SDA Bible Commentary [E.G. White 

Comments], vol. 7, p. 908.  

Por meio da obra do Espírito Santo e da santificação da verdade, o crente se prepara 

para as cortes celestiais, pois Cristo opera em nós, e Sua justiça está sobre nós. Sem 
isso, alma alguma será autorizada a entrar no Céu. Não desfrutaremos o Céu a 

menos que estejamos qualificados para sua atmosfera santa através da influência do 

Espírito e da justiça de Cristo. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 395.  

B. Como essa obra é finalizada? Que participação o pecador tem nela? Tito 

3:5.  

Tt 3:5 — não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua 

misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, 

Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. 
Efetua-se uma mudança que o homem jamais poderia operar por seus próprios 

esforços. É uma obra sobrenatural, que introduz um elemento sobrenatural na 

natureza humana. — O Desejado de Todas as Nações, p. 324.  

Mas, embora Cristo seja tudo, devemos inspirar todo homem a uma diligência 

incansável. Devemos insistir, lutar, afligir-nos, vigiar e orar para não sermos vencidos 
pelo astuto inimigo, pois o poder e a graça que nos capacitam para isso vêm de Deus, 

e todo o tempo devemos confiar nAquele que pode salvar perfeitamente a todos os 
que vão a Deus por meio dEle. Nunca deixe em sua mente a impressão de que o 

homem precisa fazer pouco ou nada, mas ensine o homem a colaborar com Deus, e 

assim poderá ser bem-sucedido em vencer. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 381. 

 

Quarta-feira, 6 de dezembro 

4. SANTIFICAÇÃO BÍBLICA  

A. O que é santificação bíblica? O que ela envolve? 1 Tessalonicenses 3:13.  

1 Ts 3:13 — Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em 
santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com 

todos os seus santos. 

Pela Palavra e pelo Espírito de Deus, os grandes princípios de justiça incluídos em Sua 

Lei são revelados aos homens. Sendo que a Lei de Deus é “santa, justa e boa” 
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(Romanos 7:12), e cópia da perfeição divina, logo o caráter formado pela obediência 
a essa Lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de tal caráter. Diz Ele: “Eu tenho 

guardado os mandamentos de Meu Pai”. “Eu faço sempre o que Lhe agrada” (João 
15:10; 8:29). Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele — pela 

graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de Sua santa 

Lei. Isso é santificação bíblica. — O grande conflito, p. 469.  

A santificação apresentada nas Escrituras envolve o ser inteiro: espírito, alma e 

corpo. — Ibidem, p. 473.  

B. Qual será a experiência do cristão verdadeiramente convertido? O que 
essa pessoa fez quando atendeu ao chamado para o arrependimento? 1 

Coríntios 15:57.  

1 Co 15:57 — Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas manterá luta constante contra ele. 

Aqui é que a ajuda de Cristo é necessária. A fraqueza humana se une à força divina, e 

a fé declara em alta voz: “Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus 

Cristo” (1 Coríntios 15:57). — Ibidem, pp. 469 e 470.  

Não é genuíno nenhum arrependimento que não produza reforma. A justiça de Cristo 
não é uma capa para esconder pecados que não foram confessados nem 

abandonados; é um princípio de vida que transforma o caráter e controla o 
comportamento. Santidade é integridade para com Deus; é a entrega total da vida e 

da alma ao controle dos princípios do Céu. — O Desejado de Todas as Nações, pp. 

555 e 556.  

Ninguém é cristão ativo a menos que tenha uma experiência diária nas coisas de 
Deus e pratique todos os dias a renúncia de si mesmo, tomando alegremente a cruz e 

seguindo a Cristo. Todo cristão ativo progredirá diariamente na vida religiosa. Ao 
prosseguir rumo à excelência, ele experimenta cada dia uma conversão a Deus; e 

essa conversão não se completa enquanto ele não alcança um caráter perfeito, um 
inteiro preparo para o toque final da imortalidade. — Testemunhos para a igreja, vol. 

2, p. 505. 

 

Quinta-feira, 7 de dezembro 

5. PROVA DE SANTIFICAÇÃO  

A. Qual é a experiência de alguém em quem a obra de santificação é 

realizada? O que será uma alegria especial para tais pessoas? Salmos 

119:14-16.  

Sl 119:14-16 — Folgo mais com o caminho dos Teus testemunhos do que com todas 
as riquezas. 15 Em Teus preceitos meditarei e olharei para os Teus caminhos. 16 

Alegrar-me-ei nos Teus estatutos; não me esquecerei da Tua palavra. 

Toda verdadeira obediência vem do coração. A [obediência] de Cristo também vinha 

do coração. E se concordarmos, Jesus Se identificará de tal forma com nossos 
pensamentos e ideais, levará nossa mente e coração a se conformarem tanto com a 

Sua vontade que, ao obedecermos a Ele, estaremos seguindo nossos próprios 
impulsos. A vontade, refinada e santificada, encontrará sua mais elevada satisfação 

em fazer o serviço dEle. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de 

conhecê-lO, nossa vida será de constante obediência. Observando o caráter de Cristo 
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por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará detestável para nós. — O 

Desejado de Todas as Nações, p. 668.  

B. Qual é a evidência dessa santificação? Como o pecador arrependido 

conhece o caminho? 1 João 2:3-6. 

1 Jo 2:3-6 — E nisto sabemos que O conhecemos: se guardarmos os Seus 
mandamentos. 4 Aquele que diz: Eu conheço-O e não guarda os Seus mandamentos 

é mentiroso, e nEle não está a verdade. 5 Mas qualquer que guarda a Sua palavra, o 
amor de Deus está nEle verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que 

estamos nEle. 6 Aquele que diz que está nEle também deve andar como Ele andou. 

A justiça interna é comprovada pela justiça externa. Aquele que é justo internamente 

não possui coração duro e insensível, mas dia a dia cresce à imagem de Cristo, 
avançando de força em força. Quem está sendo santificado pela verdade terá 

autocontrole e seguirá nos passos de Cristo até que a graça se perca na glória. — The 

Review and Herald, 4 de junho de 1895.  

 

Sexta-feira, 8 de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que significa ser santo? 

2. Qual a diferença entre a justiça imputada e a justiça comunicada? 

3. De que modo a obra de santificação é completada? 

4. O que resulta da verdadeira santificação?  

5. Qual é a evidência de que a alma é santificada?  
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Lição 11 | Sábado, 16 de dezembro de 2017 

Justiça para hoje 
Filhinhos, ninguém vos engane; quem pratica a justiça é justo assim como 

Ele é justo (1 João 3:7). 

A justiça é o agir de modo correto, e é pelas obras que todos serão julgados. Nosso 

caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. – 

Parábolas de Jesus, p. 312. 

Estudo adicional: Fé e obras, pp. 91-94 (capítulo 12: “Apossando-se da justiça de 

Cristo”). 

 

Domingo, 10 de dezembro 

1. POR QUE TODOS PRECISAMOS DE JUSTIÇA? 

A. O que é justiça, e a quem ela será concedida gratuitamente? Mateus 5:6. 

Mt 5:6 — Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão 

fartos. 

Justiça é santidade, semelhança com Deus; e “Deus é amor” (1 João 4:16). É 

harmonia total com a Lei de Deus, pois “todos os Teus mandamentos são justiça” 

(Salmos 119:172); e o “cumprimento da Lei é o amor” (Romanos 13:10). Justiça é 

amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus é personificada em Cristo. 

Recebemos a justiça recebendo-O.  

Não é por meio de dolorosas lutas ou de trabalho cansativo e tedioso, nem por 

ofertas ou sacrifícios, que alcançamos a justiça, mas ela é dada gratuitamente a toda 

alma que dela tem fome e sede. — O maior discurso de Cristo, p. 18. 

B. A quem devemos olhar para encontrar justiça? Isaías 45:22-25. 

Is 45:22-25 — 22"Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da 

terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. 23Por mim mesmo eu jurei, a minha 

boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada: Diante de 

mim todo joelho se dobrará; junto a mim toda língua jurará. 24Dirão a meu respeito: 

‘Somente no Senhor estão a justiça e a força’. " Todos os que o odeiam virão a ele e 

serão envergonhados. 25Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão 

considerados justos e exultarão. 

Ao olharmos para nós mesmos em busca de justiça, a fim de encontrar a aceitação 

diante de Deus, estamos olhando para o lugar errado, “porque todos pecaram e 

destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). Devemos olhar para Jesus, 

porque “todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a 

glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem” 

(2 Coríntios 3:18). Vocês devem encontrar a plenitude contemplando o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado do mundo. — Fé e obras, p. 108. 

 

Segunda-feira, 11 de dezembro 

2. CRISTO, JUSTIÇA NOSSA 
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A. Como podemos tornar nossa a justiça de Cristo? Romanos 3:24-26. 

Rm 3:24-26 — Sendo justificados gratuitamente pela Sua graça, pela redenção que 

há em Cristo Jesus, 25 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no Seu sangue, 

para demonstrar a Sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a 

paciência de Deus; 26 para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para 

que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 

A graça de Cristo é livremente concedida para justificar o pecador, sem envolver 

mérito ou direito de sua parte. Justificação é perdão total e completo do pecado. No 

momento em que um pecador aceita a Cristo pela fé, naquele exato momento ele é 

perdoado. A justiça de Cristo lhe é imputada1. — SDA Bible Commentary [E. G. White 

Comentários], vol. 6, p. 1071. 

Cristo contempla o interior, e quando nos vê carregando nossos fardos com fé, Sua 

santidade perfeita redime nossas falhas. Quando fazemos nosso melhor, Jesus Se 

torna nossa justiça. — Fé e obras, p. 102. 

B. Por que a graça é tão importante ao aceitarmos a justiça de Cristo? Por 

que as obras não são a ênfase da justificação? Romanos 4:3-5. 

Rm 4:3-5 — Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como 

justiça. 4 Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas 

como dívida. 5 Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o 

ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça (Nova Versão Internacional, 2001). 

Sem a graça de Cristo, o pecador está sem esperança; nada pode ser feito em favor 

dele; mas pela graça divina é comunicado ao homem poder sobrenatural que opera 

em seu espírito, coração e caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se 

percebe o pecado em sua natureza detestável, sendo afinal eliminado do templo da 

alma. É pela graça que somos levados em comunhão com Cristo, para termos uma 

parceria com Ele na obra da salvação. A fé é o requisito pelo qual Deus achou 

adequado prometer perdão aos pecadores; não que exista na fé qualquer virtude que 

leve alguém a merecer a salvação, mas porque a fé pode se apropriar dos méritos de 

Cristo, o remédio providenciado para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita 

obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o 

pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as Suas 

promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A pessoa 

arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu Substituto e 

Penhor, morreu por ele, e é sua expiação e justiça. — Ibidem, pp. 100 e 101. 

Os melhores esforços que o homem pode fazer em sua própria capacidade não têm 

valor para satisfazer a santa e justa Lei que ele transgrediu; mas, pela fé em Cristo, 

pode ele reivindicar2 a justiça do Filho de Deus como toda-suficiente. [...] A fé 

genuína apropria-se da justiça de Cristo, e o pecador se torna vitorioso ao lado de 

Cristo; pois ele se torna participante da natureza divina, e assim se combinam 

divindade e humanidade. — Ibidem, pp. 93 e 94. 

 

Terça-feira, 12 de dezembro 

                                           
1 Imputar: Atribuir, dar de graça e livremente. 
2 Reivindicar: Requerer (algo sobre o qual se tem direito); solicitar; pedir ou solicitar (algo) com vigor, como se tivesse o direito 

de fazê-lo. 
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3. A JUSTIÇA DEVE SER VISTA NA FAMÍLIA 

A. O que é necessário antes que possamos ser uma bênção em nosso lar? 

João 1:12. 

Jo 1:12 — Contudo, aos que O receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o 

direito de se tornarem filhos de Deus. 

Aqueles que receberam a Cristo devem mostrar na família o que a graça fez por eles. 

“A todos quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos 

que creem no Seu nome” (João 1:12). Uma autoridade consciente toma conta do 

verdadeiro crente em Cristo, cuja influência se faz sentir em toda a família. Isso é 

benéfico para o aperfeiçoamento do caráter de todos no lar. — O lar adventista, p. 

36. 

B. Que atitude devemos ter para com os que nos rodeiam no lar? 

Colossenses 3:12 e 13. 

Cl 3:12 e 13 — Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 

entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, 13 

suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver 

queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 

Uma santa luz deveria brilhar intensamente de todo lar cristão. O amor deveria ser 

revelado em atos. Deveria fluir de toda a relação doméstica, demostrando-se em uma 

bondade atenciosa, em uma cortesia gentil, abnegada. — Ibidem, p. 37. 

Bondade e paciência mútuas tornarão o lar um paraíso e atrairão santos anjos para o 

círculo familiar. — Ibidem, p. 422. 

Cultive simpatia pelos outros. Que a alegria, a bondade e o amor preencham o lar. 

Isso aumentará o gosto pelas atividades religiosas, e os grandes e pequenos deveres 

serão cumpridos com coração leve. — Ibidem, p. 433. 

C. Qual é objetivo para cada um de nós na vida familiar? Mateus 5:14-16. 

Mt 5:14-16 — Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada 

sobre um monte; 15 nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas, 

no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16 Assim resplandeça a vossa luz 

diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, 

que está nos céus. 

A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então a obra deve se estender 

a seus vizinhos de perto e de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar 

em límpidos raios. Suas palavras, perfumadas com o amor de Cristo, precisam ser um 

cheiro de vida para vida. 

Quanto mais intimamente os membros da família estiverem unidos em sua obra no 

lar, mais útil e edificante será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão 

fora dele. — Ibidem, p. 37. 

 

Quarta-feira, 13 de dezembro 

4. SEMELHANTES A CRISTO NA IGREJA 
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A. Que atitude devemos ter em relação às outras pessoas? Filipenses 2:3. 

Como essa atitude afeta até mesmo nossa confiança em Cristo? 

Fp 2:3 — Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um 

considere os outros superiores a si mesmo. 

Não é porque somos justos, mas porque somos dependentes, defeituosos, errantes e 

indefesos, que devemos confiar na justiça de Cristo, e não na nossa própria. — Nos 

lugares celestiais, p. 23. 

B. Que consideração especial devemos ter uns pelos outros na fé? Romanos 

12:10. 

Rm 12:10 — Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-

vos em honra uns aos outros. 

Como os membros de uma verdadeira família cuidam uns dos outros, tratando dos 

doentes, sustentando os fracos, ensinando os ignorantes, educando os inexperientes, 

assim devem os “domésticos da fé” (Gálatas 6:10) atender aos seus necessitados e 

desamparados. Nada deve ser mais importante que eles. — A ciência do bom viver, p. 

201. 

Precisamos obter aquela medida da graça de Cristo que nos capacite a viver juntos 

em amor e unidade nesta vida; caso contrário, nunca poderemos morar juntos na 

vida futura. — Este dia com Deus, p. 372. 

Quanto mais nos aproximarmos de Cristo, mais próximos estaremos uns dos outros. 

Deus é glorificado quando Seu povo se une em ação harmoniosa. — O lar adventista, 

p. 179. 

C. Qual é a evidência de que nós, como membros da igreja, aceitamos a 

Cristo e estamos sendo santificados? Ezequiel 20:12. O que acontece quando 

deixamos de tornar nossa a justiça de Cristo? 

Ez 20:12 — E também lhes dei os Meus sábados, para que servissem de sinal entre 

Mim e eles, para que soubessem que Eu Sou o Senhor que os santifica.  

Nenhuma outra instituição dada aos judeus os diferenciaria tão completamente das 

nações vizinhas como o sábado. Era intenção do Senhor que a obediência a esse 

mandamento os distinguisse como adoradores Seus. Seria um sinal de separação da 

idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas a fim de santificar o sábado, os 

próprios homens precisam ser santos. Devem, pela fé, tornar-se participantes da 

justiça de Cristo. [...] 

Quando os judeus se afastaram do Senhor e deixaram de se apoderar da justiça de 

Cristo pela fé, o sábado perdeu para eles sua importância. — O Desejado de Todas as 

Nações, p. 283. 

 

Quinta-feira, 14 de dezembro 

5. SENDO UM VERDADEIRO MISSIONÁRIO NO MUNDO 

A. Como podemos verdadeiramente refletir Cristo e Sua justiça aos que nos 

rodeiam? João 15:4 e 5. 
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Jo 15:4 e 5 — Estai em Mim, e Eu, em vós; como a vara de si mesma não pode dar 

fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em Mim. 5 Eu 

Sou a videira, vós, as varas; quem está em Mim, e Eu nele, este dá muito fruto, 

porque sem Mim nada podereis fazer. 

Por nossas palavras e ações, podemos revelar a força da verdade para transformar o 

caráter. Cada um de nós pode revelar que depende da justiça de Cristo e não da 

própria justiça, fabricada por nós. Podemos permanecer em Cristo como o ramo 

permanece na videira, tendo uma conexão tão viva com Ele que será um prazer 

trabalhar como Ele trabalhou, a fim sermos auxílio e bênção para nossos irmãos. 

Podemos realizar as obras de Cristo, fazendo as coisas que são agradáveis à Sua 

vista. — Ellen White 1888 Materials, pp. 137 e 138. 

B. Que atributo divino devemos esforçar-nos para imitar quando lidamos 

com outras pessoas? Salmos 119:88; 69:16. 

Sl 119:88 — Vivifica-me segundo a Tua benignidade; então, guardarei o testemunho 

da Tua boca. 

Sl 69:16 — Ouve-me, Senhor, pois boa é a Tua misericórdia; olha para mim segundo 

a Tua muitíssima piedade. 

Devemos ser abnegados, procurando sempre oportunidades, mesmo nas pequenas 

coisas, para mostrar gratidão pelos favores que recebemos e procurando ocasião de 

alegrar a outros e aliviar-lhes as tristezas e as cargas por meio de atos de amável 

bondade e pequenas demonstrações de amor. Essas atenciosas cortesias que, 

começando na família, se estendem para fora de seu círculo, ajudam na soma do que 

torna a vida feliz; e a negligência dessas pequenas coisas ajuda na soma do que 

torna a vida amarga e triste. [...]  

É impossível estar em união com Cristo e ainda ser desconsiderados para com outros 

e negligenciar os direitos deles. — O lar adventista, p. 428. 

 

Sexta-feira, 15 de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Onde devemos procurar nossa aceitação para com Deus? 

2. Como Jesus perdoa o pecador? Quão completo é esse perdão? 

3. Onde devemos começar nossa obra como cristãos, e o que isso envolve? 

4. Se não vivemos em amor e unidade com nossos irmãos aqui, que 

esperança temos para a vida futura? Como devemos tratar uns aos outros? 

5. Como podemos mostrar aos outros o amor de Deus? Se somos indelicados 

com os outros, o que isso revela? 

http://www.conectadoscomdeus.net/
http://www.conectadoscomdeus.net/


 

 

www.crescermais.org 

P
á
g
in

a
 6

5
 

www.conectadoscomdeus.net  |  www.conectadoscomdeus.tv 

Lição 12 | 23 de dezembro de 2017 

Perfeitos em Cristo  
E estais perfeitos nEle, que é a Cabeça de todo o principado e potestade 

(Colossenses 2:10). 

Pela fé em Cristo, cada deficiência de caráter pode ser preenchida, toda contaminação 

purificada, toda falha corrigida, toda excelência desenvolvida. — Educação, p. 257. 

Estudo adicional: Mente caráter e personalidade, vol. 1, pp. 27-37 (capítulo 4: 

“Influências espirituais e a mente”). 

 

Domingo, 17 de dezembro 

1. CHAMADOS PARA SER PERFEITOS 

A. O que Jesus nos chamou a ser nesse mundo? Mateus 5:48. 

Mt 5:48 — Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos Céus. 

O ideal de Deus para Seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento 

humano. “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos Céus” 

(Mateus 5:48). Esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção tende a nos 

levar a um completo resgate do poder de Satanás. Cristo sempre separa do pecado a 

alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo, e tomou providências para que o 

Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida, para guardá-la de pecar. — 

O Desejado de Todas as Nações, p. 311. 

B. À imagem de quem nossa vida deve estar perfeitamente conformada? 

Romanos 8:29. 

Rm 8:29 — Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem 

conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos. 

O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Assim como o Filho do homem 

foi perfeito em Sua vida, os que O seguem devem ser perfeitos na deles. Jesus era 

semelhante em tudo a Seus irmãos. Tornou-Se carne, da mesma maneira que nós. 

Tinha fome, sede e cansaço. Era nutrido pelo alimento e renovado pelo sono. Ele 

compartilhou do destino humano; mesmo assim, era o imaculado Filho de Deus. Era 

Deus em carne. Seu caráter deve ser o nosso. — Ibidem, p. 311. 

 

Segunda-feira, 18 de dezembro 

2. PERFEITOS EM JESUS AGORA 

A. Que declaração encorajadora é feita após experimentarmos o perdão do 

pecado e o novo nascimento? Colossenses 2:10. 

Cl 2:10 — E estais perfeitos nEle, que é a Cabeça de todo principado e potestade. 

Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. Quem vê a 

Jesus pela fé rejeita sua própria justiça. Vê a si mesmo como incompleto, seu 

arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas fraqueza, 

seu mais custoso sacrifício como insignificante, e se curva humildemente aos pés da 
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cruz. Mas uma voz lhe fala dos oráculos da Palavra de Deus. Maravilhado, ouve a 

mensagem: “NEle você está completo”. Agora tudo está em paz nessa pessoa. Não 

precisa mais se esforçar para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma 

ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. — Fé e obras, pp. 107 e 108. 

B. Tendo sido justificados pela fé, em que condição devemos permanecer? 

Colossenses 4:12 (última parte). 

Cl 4:12 (ú.p.) — [...] para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em 

toda a vontade de Deus. 

O Senhor Jesus age pelo Espírito Santo, pois Este é Seu representante. Por 

intermédio do Consolador, inspira vida espiritual na pessoa, reavivando-lhe as 

energias para o bem, purificando-a de contaminação moral, e habilitando-a para o 

Seu reino. Jesus tem grandes bênçãos a conceder, ricos dons a distribuir entre os 

homens. Ele é o Maravilhoso Conselheiro, infinito em sabedoria e força; e se 

reconhecermos o poder do Espírito Santo e nos entregarmos para ser moldados por 

Ele, ficaremos completos nEle. Que pensamento este! Em Cristo “habita 

corporalmente toda a plenitude da Divindade. E estais perfeitos nEle” (Colossenses 

2:9 e 10). — Nossa alta vocação, p. 152. 

C. Como nosso mediador, o que Jesus nunca cessa de fazer por aqueles que 

nEle permanecem pela fé? Hebreus 7:25 (última parte). 

Hb 7:25 — [...] vivendo sempre para interceder por eles. 

Jesus está em pé no Santo dos Santos para comparecer agora na presença de Deus 

por nós. Ali, Ele não para de apresentar Seu povo, momento após momento, perfeito 

nEle. No entanto, por sermos assim representados diante do Pai, não devemos 

imaginar que podemos abusar de Sua misericórdia, tornando-nos descuidados, 

indiferentes e comodistas. Cristo não é representante do pecado. Somos perfeitos 

nEle, aceitos no Amado, apenas enquanto permanecermos nEle pela fé. — Fé e obras, 

p. 107. 

 

Terça-feira, 19 de dezembro 

3. OBEDIÊNCIA ACEITÁVEL HOJE 

A. Que verdade essencial precisamos entender em nossos esforços para 

agradar a Deus? Filipenses 2:12 e 13. 

Fp 2:12 e 13 — De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não 

só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também 

operai a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Deus é o que opera em vós 

tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. 

Quem tenta alcançar o Céu por suas próprias obras, guardando a Lei, tenta fazer algo 

impossível. O homem não pode se salvar sem a obediência, mas suas obras não 

devem vir de si mesmo; Cristo deve operar nele o querer e o fazer, segundo Sua boa 

vontade. Se o homem pudesse ser salvo por seu próprio esforço, teria algo em si 

mesmo pelo qual se alegrar. As tentativas que o homem faz em suas próprias forças 

para ser salvo são representadas pela oferta de Caim. Tudo que o homem pode fazer 

sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado; mas aquilo que é produzido pela fé é 

aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o Céu pelos merecimentos de Cristo, a 
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alma progride. Olhando para Jesus, Autor e Consumador de nossa fé, podemos 

avançar de força em força, de vitória em vitória, pois, por meio de Cristo, a graça de 

Deus operou nossa completa salvação. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 364. 

B. Deus não aceitou os esforços e o serviço religioso de quem, e por quê? 

Lucas 18:11 e 12. 

Lc 18:11 e 12 — O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, 

graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e 

adúlteros; nem ainda como este publicano. 12 Jejuo duas vezes na semana e dou os 

dízimos de tudo quanto possuo. 

C. Qual é a única forma de nossas boas obras se tornarem aceitáveis a Deus? 

Hebreus 7:25. 

Hb 7:25 — Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a 

Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 

Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes 

fiéis como incenso ao santuário celestial; mas passando através dos impuros canais 

da humanidade, ficam tão contaminados que, a menos que sejam purificados por 

sangue, jamais podem ter valor para Deus. Não sobem em impecável pureza, e a 

menos que o Intercessor, que está à mão direita de Deus, purifique e apresente tudo 

por Sua justiça, não será aceitável a Deus. Todo incenso dos tabernáculos terrestres 

têm de ser umedecidos com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura 

diante do Pai o incensário de Seus próprios méritos, nos quais não há mancha de 

contaminação terrestre. Nesse incensário Ele reúne as orações, o louvor e as 

confissões de Seu povo, misturando nelas Sua própria justiça imaculada. Então, 

perfumado pelos méritos da propiciação1 de Cristo, o incenso sobe perante Deus 

completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. — Ibidem, p. 

344. 

 

Quarta-feira, 20 de dezembro 

4. SENDO PERFEITOS HOJE 

A. Estando em Cristo, com plena certeza de nossa aceitação por Deus, o que 

devemos fazer então? Hebreus 6:1. 

Hb 6:1 — Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a 

perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e 

de fé em Deus. 

Jamais poderemos ver nosso Senhor com nossa consciência em paz se nossa alma 

não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem 

de ser submetido à vontade dEle. Segundo foi expresso pelo grande apóstolo, 

precisamos chegar “à medida da estatura da plenitude de Cristo” (Efésios 4:13). 

Jamais atingiremos essa condição sem sério e aplicado esforço. Devemos batalhar 

diariamente contra o mal exterior e o pecado interior se quisermos alcançar a 

excelência do caráter cristão. — Mensagens escolhidas, vol. 3, p. 148. 

                                           
1 Propiciação: Atitude ou ritual com que se procura agradar a Divindade a fim de conseguir seu perdão, seu favor ou sua boa 

vontade. 
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B. Apesar de nossos melhores esforços para obedecer a Deus, onde está a 

nossa suficiência para fazê-lo? 2 Coríntios 3:5. 

2 Co 3:5 — Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós 

mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus. 

Cristo é o nosso Modelo, o Exemplo perfeito e santo que nos foi dado seguir. Nunca 

poderemos nos igualar ao Modelo, mas imitá-lO e nos assemelharmos a Ele de acordo 

com nossa capacidade. — Recebereis poder, p. 369. 

Quando a obediência a Deus está no coração, quando são feitos esforços nesse 

sentido, Jesus aceita essa disposição e empenho como o melhor serviço do homem, e 

compensa a deficiência com Seu próprio mérito divino. — Mensagens escolhidas, vol. 

1, p. 382. 

Jesus ama Seus filhos, mesmo quando eles erram. [...] Ele mantém o olhar sobre 

eles, e quando fazem o que está ao seu alcance, implorando pela ajuda divina, podem 

estar certos de que o serviço será aceito, ainda que imperfeito. — Ibidem, vol. 3, pp. 

195 e 196. 

C. À medida que avançamos rumo à perfeição, o que o Espírito Santo 

derrama em nosso coração? O que isso nos levará a fazer? Romanos 5:5; 1 

João 3:18. 

Rm 5:5 — E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está 

derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 

1 Jo 3:18 — Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e 

em verdade. 

A plenitude do caráter cristão é alcançada quando o impulso de ajudar e abençoar os 

outros brota constantemente do interior. — Atos dos apóstolos, p. 551. 

Onde há fé, surgem as boas obras. Os doentes são visitados, cuidados os pobres, os 

órfãos e as viúvas não são negligenciados, os nus recebem roupa, os pobres são 

alimentados. Cristo andou fazendo o bem, e quando os homens se unem a Ele, amam 

os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. — Mensagens 

escolhidas, vol. 1, p. 398. 

 

Quinta-feira, 21 de dezembro 

5. NOSSA GARANTIA DE SALVAÇÃO 

A. Quão completo é o perdão dos pecados oferecido ao pecador arrependido? 

1 João 1:9. 

1 Jo 1:9 — Se confessarmos os nossos pecados, Ele é Fiel e Justo para nos perdoar 

os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

Mediante o sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente 

perdoados. Nossa confiança não está no que o homem pode fazer, e sim naquilo que 

Deus pode fazer pelo homem através de Cristo. Quando nos entregamos inteiramente 

a Deus, e cremos de todo o coração, o sangue de Cristo purifica de todo pecado. A 

consciência pode ser libertada da condenação. Pela fé em Seu sangue, todos podem 

ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Graças a Deus por não lidarmos com 

impossibilidades. Podemos pedir santificação. Podemos desfrutar do favor de Deus. 
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Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do 

que Deus pensa de Cristo, nosso Substituto. [...] O Senhor mostra aos arrependidos e 

crentes que Cristo aceita a entrega da alma, para moldá-la e formá-la à Sua imagem.  

— Mensagens escolhidas, vol. 2, pp. 32 e 33. 

C. Que garantia temos de que Deus é capaz de nos salvar do poder do pecado 

hoje? Judas vers. 24; Filipenses 1:6. 

Jd, vers. 24 — Ora, Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e 

apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a Sua glória. 

Fp 1:6 — Tendo por certo isto mesmo: que Aquele que em vós começou a boa obra a 

aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo. 

Quando Cristo reina na alma, há pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude, 

a perfeição do plano do evangelho são cumpridas na vida. A aceitação do Salvador 

traz perfeita paz, perfeito amor, segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter 

de Cristo manifestadas na vida confirmam que em verdade Deus enviou Seu Filho ao 

mundo para salvá-lo. — Parábolas de Jesus, p. 420. 

 

Sexta-feira, 22 de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Explique como a expressão “sede vós, pois, perfeitos” é tanto um 

mandamento como uma promessa. 

2. Por que a mediação de Jesus é tão importante para nós hoje? 

3. O que é necessário para que todas as nossas obras sejam aceitáveis a 

Deus hoje? 

4. O que significa “ser perfeito hoje” para os crentes, em termos práticos? 

5. Como podemos ter perfeita segurança de nossa salvação hoje? 

http://www.conectadoscomdeus.net/
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Lição 13 | Sábado, 30 de dezembro de 2017 

A mensagem do terceiro anjo em realidade 
E na sua boca não se achou engano; porque são irrepreensíveis diante do 

trono de Deus (Apocalipse 14:5). 

Vários me escreveram perguntando se a mensagem de justificação pela fé é a 

mensagem do terceiro anjo, e eu respondi: “É a mensagem do terceiro anjo em 

realidade”. — The Review and Herald, 1º de abril de 1890. 

Estudo adicional: A fé pela qual eu vivo, pp. 209-215 (julho: “O santuário de 

Deus”). 

 

Domingo, 24 de dezembro 

1. VERDADES BÁSICAS RESTAURADAS 

A. Qual é a esperança do evangelho, e como isso se relaciona com a tríplice 

mensagem de Apocalipse 14:6-12? Apocalipse 14:6; Colossenses 1:23, 26-

28. 

Ap 14:6-12 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, 

para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e 

povo, 7 dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a 

hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das 

águas. 8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia, aquela grande cidade 

que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição! 9 E os seguiu 

o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e 

receber o sinal na testa ou na mão, 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus, 

que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e 

enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento 

sobe para todo o sempre; e não têm repouso, nem de dia nem de noite, os que 

adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. 12 Aqui 

está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e 

a fé em Jesus. 

Ap 14:6 — E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o 

proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. 

Cl 1:23, 26-28 — Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos 

moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda 

criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. [...] 26 o 

mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que, 

agora, foi manifesto aos seus santos; 27 aos quais Deus quis fazer conhecer quais 

são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, 

esperança da glória; 28 a quem anunciamos, admoestando a todo homem e 

ensinando a todo homem em toda a sabedoria; para que apresentemos todo homem 

perfeito em Jesus Cristo. 

Cristo espera ansiosamente a manifestação de Si mesmo em Sua igreja. Quando o 

caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em Seu povo, então Ele virá para 

reivindicá-los como Seus. — Parábolas de Jesus, p. 69. 
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B. Que importante doutrina foi restaurada após o segundo movimento 

adventista? O que essas pessoas se tornaram? Isaías 56:1 e 2; 58:12. 

Is 56:1 e 2 — Assim diz o Senhor: Mantende o juízo e fazei justiça, porque a Minha 

salvação está prestes a vir, e a Minha justiça, a manifestar-se. 2 Bem-aventurado o 

homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de 

profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. 

Is 58:12 — E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados; 

e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das 

roturas e restaurador de veredas para morar. 

O Senhor nos enviou mensagens para este tempo a fim de estabelecer o cristianismo 

numa base eterna, e todos os que creem na verdade presente não devem 

permanecer em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de 

muitas gerações. Eles serão registrados nos livros do Céu como reparadores de 

brechas, restauradores de veredas para morar. Devemos manter a verdade porque é 

verdade, mesmo diante da mais amarga oposição. Não apenas o homem, mas Deus 

está trabalhando na mente humana. O grande poder capaz de iluminar vem de 

Cristo; o brilho de Seu exemplo deve ser mantido diante do povo em cada pregação. 

— SDA Bible Commentary [E. G. White Comments], vol. 4, p. 1152. 

 

Segunda-feira, 25 de dezembro 

2. UNIDADE DA FÉ 

A. Que dons capacitam os crentes sinceros no advento a discernirem as 

verdades especiais para esse tempo? 1 Coríntios 12:28. 

1 Co 12:28 — E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo 

lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, 

socorros, governos, variedades de línguas. 

Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna 

— os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará Seu povo. Eles 

não estarão em desacordo, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões 

inteiramente opostas, e movendo-se de modo independente do corpo. Pela variedade 

de dons e governos que Ele pôs em Sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Se 

alguém forma seu próprio conceito acerca da verdade bíblica sem atender à opinião 

de seus irmãos, e justifica seu procedimento afirmando ter o direito de pensar 

livremente, impondo então suas ideias aos outros, como poderá cumprir a oração de 

Cristo? — Testemunhos para ministros, pp. 29 e 30. 

B. Como a unidade da igreja afeta nosso testemunho em favor da verdade? 

João 13:35. 

Jo 13:35 — Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos, se vos amardes uns 

aos outros. 

É a unidade na igreja que a capacita a exercer influência consciente sobre os 

incrédulos e mundanos. — Para conhecê-lO, p. 153. 

Nossa unidade e amor uns pelos outros são as credenciais pelas quais 

testemunhamos ao mundo que Deus enviou Seu Filho para salvar os pecadores. — 

Este dia com Deus, p. 120. 
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C. O que teria sido possível se os crentes tivessem, em plena fé, aceitado o 

dom da justiça de Cristo? Efésios 4:13. 

Ef 4:13 — Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de 

Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, 

É o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse que enviaria ao mundo, que 

transforma nosso caráter à imagem de Cristo. E quando isso é realizado, refletimos, 

como num espelho, a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim 

contempla a Cristo é tão parecido com o do Mestre que se alguém olha para essa 

pessoa, vê o próprio caráter de Cristo brilhando como num espelho. 

Imperceptivelmente para nós mesmos, somos dia a dia transformados à beleza de 

Seu caráter, de nosso próprio caminho e vontade para o caminho e vontade de Cristo. 

Assim crescemos em Cristo, e inconscientemente refletimos Sua imagem. — The 

Review and Herald, 28 de abril de 1891. 

 

Terça-feira, 26 de dezembro 

3. O JUÍZO 

A. Que grande acontecimento foi revelado ao profeta Daniel, e quando 

começou? Como o ministério de Cristo está associado a esse acontecimento? 

Daniel 7:9, 10, 13 e 14; 1 João 2:1; Daniel 8:14. 

Dn 7:9, 10, 13 e 14 — Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um 

ancião de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua 

cabeça, como a limpa lã; o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. 

10 Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e 

milhões de milhões estavam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. 

[...] 13 Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do 

céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até 

ele. 14 E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, 

nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, 

e o seu reino, o único que não será destruído. 

1 Jo 2:1 — Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se 

alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. 

Dn 8:14 — E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário 

será purificado. 

[Cita-se Daniel 7:13 e 14] A vinda de Cristo aqui descrita não é a Sua segunda vinda 

à Terra. Ele vem ao Ancião de Dias, no Céu, para receber o domínio, a glória e o 

reino, os quais Lhe serão dados no final de Sua obra de mediador. É esta vinda, e não 

o Seu segundo advento à Terra, que foi predita na profecia como ocorrendo ao 

término dos 2.300 dias, em 1844. Acompanhado por anjos celestiais, nosso grande 

Sumo Sacerdote entra no lugar santíssimo, e ali comparece à presença de Deus a fim 

de Se entregar aos últimos atos de Seu ministério em prol do homem — realizar a 

obra do juízo investigativo e fazer expiação por todos os que forem apresentados 

como tendo direito aos benefícios da mesma. — O grande conflito, p. 480. 
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B. Se aceitamos a justiça imputada de Cristo e vivemos pelo poder de Sua 

justiça comunicada, como seremos encontrados no juízo? Eclesiastes 12:14; 

Mateus 12:36 e 37. 

Ec 12:14 — Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está 

encoberto, quer seja bom, quer seja mau. 

Mt 12:36 e 37 — Mas Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens 

disserem hão de dar conta no Dia do Juízo. 37 Porque por tuas palavras serás 

justificado e por tuas palavras serás condenado. 

Todos os que verdadeiramente se arrependeram do pecado e que pela fé 

reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão 

acrescentado ao seu nome nos livros do Céu; tornando-se eles participantes da 

justiça de Cristo, e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a Lei de 

Deus, seus pecados serão apagados e eles mesmos considerados dignos da vida 

eterna. [...] 

Os pecados para os quais não houve arrependimento e que não foram abandonados 

não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão 

para testemunhar contra o pecador no dia de Deus. O pecador pode ter cometido más 

ações à luz do dia ou na escuridão da noite; elas, porém, estavam claras e manifestas 

Àquele com quem temos de lidar. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, 

registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado, 

encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros; pode ser que ninguém, a não 

ser os culpados, faça a menor ideia do erro; ele, porém, permanece descoberto aos 

seres celestiais. [...] Os homens podem ser enganados pelos que têm coração 

corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. — Ibidem, pp. 483 

e 486. 

 

Quarta-feira, 27 de dezembro 

4. O APAGAMENTO DO PECADO 

A. O que é revelado sobre a condição e o caráter daqueles que foram 

santificados no tempo do selamento? Apocalipse 14:1-5. 

Ap 14:1-5 — E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 

cento e quarenta e quatro mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de 

seu Pai. 2 E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um 

grande trovão; e uma voz de harpistas, que tocavam com a sua harpa. 3 E cantavam 

um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos; e 

ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que 

foram comprados da Terra. 4 Estes são os que não estão contaminados com 

mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer 

que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para 

Deus e para o Cordeiro. 5 E na sua boca não se achou engano; porque são 

irrepreensíveis diante do trono de Deus. 

As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, 

mas fiéis filhos de Deus. O desprezado remanescente é coberto com vestes gloriosas, 

que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Seus nomes são 

mantidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. 
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Resistiram às ciladas do enganador; não foram afastados de sua lealdade pelos 

rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros das astúcias do tentador. — 

Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 475. 

B. Que transação maravilhosa ocorre no santuário celestial durante o 

julgamento dos justos mortos e, a seguir, dos justos vivos? Atos 3:19. 

At 3:19 — Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos 

pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 

Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo 

do “refrigério” e da “chuva serôdia” os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor 

e viver à Sua vista. Oh! quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo! Haviam 

negligenciado a necessária preparação, e, portanto, não podiam receber o refrigério 

que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. — 

Primeiros escritos, p. 71. 

C. Em que condição espiritual devemos estar quando Jesus vier? Hebreus 

12:14; 2 Pedro 3:14. 

Hb 12:14 — Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o 

Senhor, 

2 Pe 3:14 — Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais 

achados imaculados e irrepreensíveis em paz 

“Procurai que dEle sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz” (2 Pedro 

3:14). Esta é a norma pela qual todo cristão deve lutar, não em sua própria 

capacidade natural, mas pela graça que lhe é dada por Jesus Cristo. Batalhemos pelo 

domínio sobre o pecado, e sejamos capazes de controlar toda expressão impaciente, 

irritada. — Nossa alta vocação, p. 235. 

Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. 

Tinha guardado os mandamentos de Seu Pai, e não havia nEle pecado que Satanás 

pudesse usar para a sua própria vantagem. Essa é a condição em que devem se 

encontrar os que hão de sobreviver ao tempo de angústia. — O grande conflito, p. 

623. 

 

Quinta-feira, 28 de dezembro 

5. OS JUSTOS VENCEDORES 

A. Que solene advertência é dada para que o povo de Deus seja guardado 

dos enganos ensinados pelas igrejas do tempo do fim? Que responsabilidade 

repousa sobre os que têm esse conhecimento? Apocalipse 14:9-11; Ezequiel 

33:2-4. 

Ap 14:9-11 — E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém 

adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, 10 também o 

tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua 

ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do 

Cordeiro. 11 E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm 

repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele 

que receber o sinal do seu nome. 
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Ez 33:2-4 — Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu 

fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e 

o constituir por seu atalaia; 3 e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a 

trombeta e avisar o povo; 4 se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por 

avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. 

A mensagem do terceiro anjo deve ser considerada como da mais alta importância. É 

uma questão de vida ou morte. A impressão feita por essa mensagem será 

proporcional à seriedade e solenidade com que é proclamada. — SDA Bible 

Commentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 980. 

B. O que é declarado acerca dos que são vencedores, estando assim 

preparados para encontrar Jesus na Sua segunda vinda? Apocalipse 14:12. 

Ap 14:12 — Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 

O assim chamado povo de Deus são aqueles que nesta Terra testemunharam com 

lealdade. Quem são eles? Os que guardaram os mandamentos de Deus e o 

testemunho de Jesus Cristo; os que se apoderaram do Crucificado como seu 

Salvador. — Ibidem, p. 981. 

Não basta crer no que se diz acerca de Cristo; devemos crer nEle. A única fé que nos 

beneficiará é a que O abraça como Salvador pessoal; que se apropria de Seus 

méritos. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um ajuste pelo qual 

aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em um pacto. Fé genuína é vida. Uma 

fé viva significa acréscimo de vigor, segura confiança, pela qual a alma se torna uma 

força vitoriosa. — O Desejado de Todas as Nações, p. 347. 

 

Sexta-feira, 29 de dezembro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Em que sentido devemos ser “reparadores de brechas”? 

2. Por que é tão importante haver unidade na igreja? Como podemos 

conseguir isso? 

3. Para que nossos pecados sejam apagados, em que condição devemos 

estar? 

4. Como podemos alcançar o padrão de caráter que Deus exige? 

5. Por que não basta crer em Cristo? O que isso significa? 
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